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Masterpiece’in 41.
sayısının kapağında,
eserlerinde soyut
sanatın form ve renk
bileşenlerinden
yararlanarak karmaşık
görünümlü basit
anlatımlara yer veren
Justin N. Kim var.
İlerleyen sayfalarda,
gerçeklik nosyonu farklı başlıklarda çeşitli
yorumlara tabi tutuluyor olsa da neticede
gerçekliğin dogma tarafını Yalın Alpay ile
irdeledik. Ekim ayının yoğun geçen sanat
takviminden Frieze London ve Frieze

Masters güncellemelerine yer verirken
vegan beslenmenin gastronomideki
yerine de değindik. Geleceğin öngörülen
konseptlerinden biri olan sürücüsüz
otomobillerde 2022 Lincoln Navigator’ı
mercek altına aldığımız gibi yine
geleceğimizi bir hayli ilgilendiren deniz
kirliliği realitesine de geniş çapta yer verdik.
Keyifli okumalar…
Sinem Edige
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YENİ RANGE ROVER EVOQUE

GÖZ ALICI

Yeni Range Rover Evoque, dikkat çekici detayları, ClearSight teknolojisi, 10’’ Dokunmatik Touch Pro Duo ekranı
ve göz alıcı tasarımı ile Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcıları’nda ve Land Rover Online Satış Platformu’nda.*
*Yeni Range Rover Evoque, 2.0 lt 150 BG ve 180 BG motor seçenekleri ile sunulacaktır.
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Retro konseptinde
kot serisi
Kot kumaşının her
mevsime adapte olmasını
gardıroplarımızın kurtarıcı
rolüyle eşleştirebiliriz. Denim
on denim trendinin de belli başlı
aralıklarla yeniden aramıza
katılışını göz önüne alırsak
bu kumaş türünün vintage
etkilerinden söz edebiliriz. Bir
önceki cümlemize referans
gösterebileceğimiz birçok
isim var ancak güncel listede
Acne Studios’un Denim
koleksiyonundan bahsetmeli.
90’lı yıllarda kırmızı dikişli kot
tasarımlarının köklerini analiz
eden marka kot kumaşı ile
retro ve açık hava aktivitelerini
birleştiriliyor.

Ay’da buluş izleri
1969 yılında kendisi için küçük insanlık için büyük bir adım atan Neil Armstrong ile start alan
Ay keşifleri halihazırda teknolojinin de yardımıyla yenilenmeye devam ediyor. Bir süredir
Mars’a olan ilgiden dolayı Ay’ı göz ardı etmiş olsak da Nasa insanların Ay’daki potansiyel
kalıcı ikametgah fikrini derinlemesine incelemeye hazırlanıyor. Uyduda su aramaya gidecek
olan ve dünyanın ilk otonom gezicisi, 2023 yılında Ay’a doğru yola çıkacak. Volatiles
Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), bilim insanlarının donmuş moleküllerin nasıl
dağıldığını ve bunların Ay toprağından çıkarılmasının en iyi yolunu daha güçlü bir şekilde
anlamalarına yardımcı olacak.

THE LEGEND AMONG
ICONS.

Portugieser Perpetual Calendar.
Ref. 5033: The daring expeditions of the
Portuguese seafarers held out the promise
of everlasting glory. A worthy legacy of this
heroic epoch is the Portugieser Perpetual
Calendar. Timelessly elegant, it features

trailblazing technology that includes a 7-day
automatic movement with Pellaton winding
and a power reserve display showing the
date until 2499. So converted into human
lifetimes, this model could be working on its

Mechanical movement · Pellaton automatic winding

legendary status for eternity.

44.2 mm · Alligator leather strap by Santoni

system · IWC-manufactured 52610 calibre · 7-day power
reserve with display · Perpetual calendar with displays
for the date, day, month, year in four digits and perpetual
Moon Phase · Anti-reflective sapphire-glass · See-through
sapphire-glass back · Water-resistant 3 bar · Diameter

İstanbul: Arte Gioia, İstinye Park Tel: (212) 345 6506 - Luxury Timepieces, Istanbul Airport International Departure Terminal Greenwich, Zorlu Center Tel: (212) 353 6347 I Ankara: Greenwich, Armada Tel: (312) 219 1289 I Bursa: Permun Saat, Korupark AVM Tel: (224) 241 3131
İzmir: Günkut Saat, Alsancak Tel: (232) 463 6111 I Muğla: Arte, Yalıkavak Marina Bodrum Tel: (252) 385 4429
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Asya kıtasının kapsayıcı sanat anlayışı
12 Kasım’da kapılarını 6 farklı tematik sergi ile açacak olan M+ Museum, Asya’nın ilk küresel
çağdaş kültür müzesi olacak. Sanat, tasarım ve mimari gibi farklı disiplinleri kapsayan müze
Hong Kong’un Victoria Limanı’nda konumlanıyor. Yerel, bölgesel ve uluslararası ziyaretçileri
hedef alan M+ Museum ise Herzog & de Meuron, TFP Farrells ve Arup’un ortak projesi. 65.000
2
m yüz ölçümü ve tasarımı ile Hong Kong’un sembollerinden biri olmayı amaçlayan müzenin
açılışında 33 galeri, 17.000 metrekarelik sergi alanında toplam 1.500 eser sergileyecek. Hong
Kong: Here and Beyond, M+ Sigg Collection: From Revolution to Globalisation, Things,
Spaces, Interactions, Individuals, Networks, Expressions ve Antony Gormley: Asian Field altı
farklı tema etrafında şekillenen açılış Asya kültürü, sanatı ve mimarisinin derinliğini belli başlı
zaman dilimlerinde irdeleyecek.

Renklendirilmiş seride
Vincent Van Gogh
Sanatın farklı zaman dilimlerindeki birleştirici özelliklerine
değinen bir sergi Fondation Vincent Van Gogh Arles’de
gösterimde. Vincent Van Gogh’un tabloları Amerikalı
sanatçı Laura Owens’ın arka planında sergileniyor. Laura
Owens and Vincent Van Gogh, adında da anlaşılacağı üzere
iki sanatçının ortak noktasına yani sanatına değiniyor.
Laura Owens’ın çeşitli form ve renklerde tasarladığı duvar
kağıtları Van Gogh’un tablolarına zemin oluşturuyor.
Kısacası eserler ile duvar kağıtları bir bütün halinde
modernite öncesi ve çağdaşlık arasında bir ortam yaratıyor.
Sergiyi 31 Ekim tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.
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Bir seri derlemesi
1962’de Sean Connery kurduğu “Bond, James Bond.” cümlesi başta serinin ve izleyicilerin
gizli ajan tanımlaması haline geldi. Ian Fleming tarafından yaratılan İngiliz karakter, elli yılda
altı farklı aktör ile karşımıza çıktı. EON Productions’ın üstlendiği filmlerin arşivi- ki fotoğraf,
tasarım, storyboard ve prodüksiyon materyallerinden oluşan bir diziden bahsediyoruz- editör
Paul Duncan’a açıldı. Sonuçta ise ortaya, Dr. No (1962) ile başlayan Casino Royale (1967) ve
Never Say Never Again (1983) ile devam eden son olarak No Time To Die (2020) ile biten tüm
James Bond filmlerini kapsayan serinin basımı çıktı. The James Bond Archives. “No Time To
Die” Edition; Daniel Craig, yönetmen Cary Fukunaga, yapımcılar Michael G. Wilson, Barbara
Broccoli ve diğer birçok kişinin fotoğraflarına ve röportajlarına yer veriyor. Ekimde beyaz
perdede gösterimde olacak olan No Time To Die, Daniel Craig’ın son Bond filmi olma özelliğini
taşırken herkesin düşündüğü tek bir soru var; Bir sonraki Bond kim olacak?

Geri sayım başlıyor: 3,2,1
Ekim ile birlikte sıcaklık değerlerinin
düşmeye başlaması doğal olarak
kıyafetlerimize de yansıyor. İnce
ve hafif üstlerin yerini kat kat kalın
kumaşlara bıraktığı yahut bırakacağı
ve her zaman olduğu gibi bir sonraki
mevsime duyduğumuz özlemin arttığı
bu günlerde tam anlamıyla kışa hazırlık
yapıyoruz. Doğal olarak ayakkabılarımız
da bu döngüye dahil oluyor. Kahverengi
dana derisinin siyah kauçuk tabanla
olan kontrastlığı ile Dior B28’in kolay
giyilebilmesi adına çizmenin üst kısmında
iki çizgi yer alıyor. Neticede kullanım şekli
ile birlikte botları kış aylarının sandaletleri
olarak tanımlayabiliriz.
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Mubin Orhon Paris atölyesi

En büyük ilhamı birlikte çalıştığımız sanatçılardan aldık.
www.galerinevistanbul.com

1987’den beri, tutkuyla...
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Prototip bloklarda
Dark Knight

Bond’un garajından çıkanlar
2021’in Ekim ayını bir film ile tarif edecek
olsak bu kuşkusuz No Time to Die olurdu.
Pandemi nedeniyle üç kez ertelenen ve en
nihayetinde ekimde gösterime girecek olan
film adına birçok etkinlik düzenleniyor.
Bir önceki cümlemize verebileceğimiz
referanslardan biri de James Bond’un
garajına-sadece Aston Martin’lerden
bahsetmiyoruz, tekne ve helikopter de seçkiye
dahil- değinen Bond in Motion. Sergi, Bond
serilerinden seçilen 30’dan fazla otomobili bir
araya getiriyor. Seçki, 30 Ekim 2022 tarihine
kadar Petersen Automotive Museum’da
gösterimde olacak.

Değişen oyuncu ve yönetmenleri
ile Batman, her daim izleyicileri
farklı noktalarda birleştiren bir seri.
Ben Affleck ve Christian Bale’in
mütemadiyen karşılaştırıldığı gibi Zack
Snyder ve Christopher Nolan etkilerini
es geçmemeli. Bir diğer taraftan Joker
figürünün seri için ne kadar kritik bir
konumda olduğunu da unutmamak
gerekir. 2022 yılında yenilenen cast’ı
ile karşımıza çıkacak olan yeni film
yıllardır süren bu tartışmanın neresinde
konumlanacak bilemiyoruz ancak
Batmobile’i minimal bir hale getirmek
mümkün. Lego, 2.049 parçası ile Dark
Knight’daki Batmobile Tumbler’ın
minyatür versiyonuna bir de Batman ve
Joker figürünü ekliyor.
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Anlam bütünlüğünde
işlevsellik
Mimarinin son dönemlerde özellikle değindiği
konulardan biri de sürdürülebilirlik. Yapının
bulunduğu noktada çevreye olan etkisinin
minimum seviyede olması ve kullanılan
malzemeler bu konseptin başlıca etmenlerinden.
Söz konusu Grönland’da iklim araştırma
merkezi projesi olduğunda da sürdürülebilirlik
beklenildiği üzere esas nokta oluyor. Dorte
Mandrup Arkitekter tarafından tasarlanan
yapı, bölgedeki iklim değişikliğinin etkisini
araştıran, eğitim veren ve sergi düzenleyen bir
nokta olacak. Yapının silüetinde kullanılan
kıvrımlı ve bükülmüş çizgiler, insanların
doğa ile iletişim kurması için özellikle tercih
edilmiş. Karbon ayak izini en aza düşürmek
için kullanılan malzemelerin öncülüğünde
tasarlanan proje yapının işlevselliği ile mimarisi
arasında bir bağ kuruyor. Kısacası Ilulissat
Icefjord Center hem iklim araştırmalarına
yönelen ve bu konuda eğitimler veren bir
merkez olmakla kalmıyor aynı zamanda da
bölgenin sanat yönünü geliştiriyor.

Z kuşağına ithafen
Nesillerin birbirinden farklı iletişim
becerilerine sahip olması teknoloji ile
doğru orantılı. Öyle ki akıllı telefonların ve
tabletlerin ellerden düşmediği dönemde de
çocuklar için tasarlanan bir robotun varlığı
şaşkınlık yaratmıyor. Boston Dynamics ve
Xiaomi’nin köpek formundaki robotlarına
Çin menşeli elektrikli otomobil üreticisi
XPeng, Robotic Unicorn adındaki tasarımını
dahil ediyor. Zira bu robotu diğerlerinden
ayıran en temel iki özellik; çocuklara ithaf
edilmesi ve sürdürülebilir olması. Robotic
Unicorn kameraları, sensörleri ve yapay
zekası sayesinde farklı nesneleri tanıma,
takip etme, engelleri aşma ve hatta çocukları
olabilecek tehlikelerden koruma misyonlarına
sahip olacak. Henüz Robotic Unicorn’un
aramıza katılış tarihi kesinleşmese de yeni
kuşağın oyun arkadaşlarının robot olma
ihtimali kulağa oldukça fantastik geliyor.
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Farklılık göstergesi
Markaların kendilerine atfedilen tasarım çizgilerinden bir adım öteye çıkmaları kabul edilmiş
bir durum. Öyle ki, moda tasarımları ile sezonlara yön veren isimler aynı doğrultuda ev
dekorasyonu konusunda söz sahibi olabilecek koleksiyonları bir araya getiriyor. Hermès ise
bu markalardan sadece biri. Geçtiğimiz ay son bulan ancak tasarımları halihazırda incelemeye
devam ettiğimiz Milan Design Week 2021’de Hermès’in çeşitli doku ve malzemelerdeki
koleksiyonu, markanın Birkin çantanın yanı sıra farklı ürün gamlarına da dahil olabileceğinin
kanıtı idi. Gianpaolo Pagni’nin çalışmaları ile harmanlanmış seride zanaat ve aydınlık renkler
ön planda. Tabaklardan dama setine varıncaya kadar geniş bir yelpazeye sahip koleksiyon, ev
dekorasyonu konusunda sizi motive edebilecek görsellikte.

Plastiklerin geri dönüşü
Sürdürülebilirlik artık hayatımızın vazgeçilmez kuramlarından biri. Öte yandan birçok marka ve
isim de bu konudaki çabalarını nasıl bir üst seviyeye çıkarabileceklerinin izini sürüyor. Modadan
otomobile hatta yüksek saatçiliğe varıncaya kadar neredeyse her bir alan sürdürülebilirliği
tasarımlarına dahil etmenin yollarını arıyor. Herman Miller ise bir önceki cümlemize
verebileceğimiz örneklerden sadece bir tanesi. Marka Aeron modelinin yeni versiyonunu
okyanusa atılan plastiklerin geri dönüşümünde tanıttı. Bir diğer deyişle, sandalyenin plastik
bileşenleri okyanusta işi olmadığı halde okyanusta bulunan plastiklerin geri dönüştürülmüş
halinden üretildi. Neticede günümüz şartlarında bir tasarımın ergonomisi ya da fonksiyonalitesinin
yanı sıra sürdürülebilir malzemelerden de üretilmiş olması önemli.
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Konum değiştiren lüks
Seyahat planlarımızı şekillendirmek için birçok alternatifin var olması beraberinde kafa
karışıklığını da getiriyor. Ancak rotanızı kendi isteğimize göre şekillendirebileceğiniz ve her an
farklı bir lokasyonun tadını çıkarabileceğiniz karavan konsepti çoğu zaman kararsızlığı ortadan
kaldırıyor. Zira Volkner’in yeni Performance S’inin sunduğu avantajlar sadece karavanla sınırlı
kalmıyor. Modelin iç tasarımında sizi evinizde hissettirecek her bir detay düşünülüyor. Özel
ses sistemi ve elektriğe ihtiyaç duyulan birçok mekanizmanın da enerjisi güneş panellerinden
sağlanıyor. Ancak Performance S’in belki de en dikkat çekici özelliği garajının olması. Model ile
birlikte otomobilinizi ve evinizi tatile götürebilme fikrinin gerçeklik kazandığını dile getirebiliriz.

Çağdaş bağlantılarda Teksas
Her ne kadar ulaşım açısından temel amacı iki yakayı birbirine bağlamak olsa da köprüleri pekala
tasarım başlığı altında inceleyebiliriz. Metaforik anlamda birleştirici tarafını farklı düşünceler
ile eşleştirebildiğimiz gibi modernlik ve çağdaşlık da bu tasarımların bir parçası. Çeşitli ölçek ve
klasik görünümden farklı bir yapıya sahip köprülerden biri de tasarımcı Volkan Alkanoğlu’nun
Teksas’taki Drift projesi. Sürdürülebilir malzemelerle tasarlanan köprünün formu karaya vurmuş
ağaç oluşumlarına atıfta bulunuyor. Böylece iki farklı noktayı bağlayan köprü bir diğer taraftan
tasarım perspektifinde insan ve doğayı ortak paydada sembolize ediyor.
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Sivil uzay yolculuklarının mümkün olduğuna
gözlerimizle şahit olduktan sonra,
biz dünyalılar artık uzay turizmi için
kolları sıvayabiliriz.
Yazı Zeynep Yener

Uzay yolcuklarının yazı
Elon Musk’ın uzay araştırmaları şirketi
SpaceX, eylül ayının ikinci haftasında ilk sivil
yolcu uçuşunu gerçekleştirdi. Dragon uzay
mekiğini dört kişilik mürettebatıyla birlikte
Dünya yörüngesi etrafında üç günlük bir tura
çıkaran Inspiration4 adlı uçuşta, 38 yaşındaki
ABD’li iş insanı Jared Isaacman komutan
olarak bulunurken, ayrıca pilot Sian Proctor,
sağlık görevlisi Hayley Arceneaux ve veri
uzmanı Christopher Sembroski yer aldı. Bizzat
Isaacman tarafından finanse edilen ve ana
hedefi St. Jude Çocuk Araştırmaları Hastanesi
için 200 milyon dolar bağış toplamak olan bu
tarihi uçuş ile aynı sırada Uluslararası Uzay
İstasyonu ve Çin’in Tiangong İstasyonu’ndan
fırlatılan roketlerle yörüngede 14 kişi

bulunuyordu. Dünya yörüngesi daha önce
hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Richard
Branson’ın Virgin Galactic ve Jeff Bezos’un
Blue Origin roketleri ile temmuz ayındaki
kısa ziyaretleri de hesaba katılınca 2021,
uzay yolculuklarının yazı olarak kayıtlara
geçti. Başarıyla sonuçlanan bu uçuşlar, ticari
uzay yolculuklarının mümkün olduğunu
göstermekle kalmayıp, uzay turizminin
başlangıçta düşünülenden çok daha erken
hayatımıza girebileceğinin işareti. Şu anda
bilet fiyatlarının astronomik rakamlarda
olması da havayolu seyahatinin ilk başladığı
zamanları hatırlatıyor. Yeni girişimcilerin
piyasaya girmesiyle birlikte rekabetin fiyatlara
yansıması, sivil uzay taşımacılığında da neden
olmasın?
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Politik mesajlar kırmızı halıda
Moda halkla ilişkiler uzmanı Eleanor Lambert
tarafından 1948 yılında Metropolitan Museum
of Fine Arts bünyesinde yeni açılan Kostüm
Enstitüsü için bağış toplama etkinliği olarak
başlatılan (o sıralarda geceye katılmak için
ödenen bedel sadece 50 dolar civarındaydı)
ve zaman içinde (Amerikan Vogue dergisinin
eski genel yayın yönetmeni Diana Vreeland’in
Enstitüsü’ye danışman olması ve ardından
Anna Wintour’un gelmesiyle birlikte)
modanın Oscar gecesine dönüşen (gecenin
biletleri artık 35.000 dolardan başlıyor)
MET Gala, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle
gerçekleşememiş; her yıl mayıs ayının ilk
pazartesi akşamı düzenlenen etkinlik, bu yıl
da yine aynı sebepten eylül ayına ertelenmişti.
Nihayet beklenen an geldi, MET Gala,
“Amerika’da: Bir Moda Sözlüğü” temasıyla;
şarkıcı Billie Eilish, tenisçi Naomi Osaka,
oyuncu Timothée Chalamet ve şair Amanda
Gorman’ın, başka bir deyişle Z kuşağının
ileri gelenlerinin eş başkanlığında, 13 Eylül
gecesi düzenlendi. Geceye katılan birçok
ünlü ismin politik mesajlar içeren, provokatif
tercihler yapmış olması dikkat çekiciydi.
Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez,
ilk kez MET Gala’ya katılırken, yerleri

süpüren beyaz bir elbise giydi. Elbisenin
sürprizi, arka tarafında büyük kırmızı harflerle
“Zenginleri Vergilendir” yazıyor olmasıydı.
ABD’nin en tanınmış isimlerinden biri
olan Kim Kardashian ise, uzun kuyruklu
siyah Balenciaga haute couture kostümü
ve yüzünü tamamen kapatan maskesinin
ardında gizlenerek, gecenin en çok konuşulan
isimlerinden biri oldu. Kostümün ne
anlatmak istediği merak edildi, net bir cevap
bulunamadı. Şayet KKW anonim olmak
istediyse, MET Gala anonim olunacak yer
değildi.
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Mühürlü vasiyet
Geçtiğimiz nisan ayında 99 yaşında
hayata veda eden Kraliçe II. Elizabeth’in
eşi Prens Philip’in vasiyetinin, Britanya
Yüksek Mahkemesi tarafından monarşinin
haysiyetini korumak adına en az 90 yıl gizli
kalmasına karar verildi. Kraliçenin annesi
Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret’in
vefatlarının ardından da vasiyetleri
mühürlenmişti. Anlaşılan o ki, kraliyet
ailesinin kıdemli bir üyesinin ölümünden
sonra, geride bıraktıklarının gizli tutulması
Britanya’da yüzyılı aşkın süredir devam
eden bir gelenek. Bununla birlikte Edinburgh
Dükü’nün saray çalışanları arasında
kendisine en yakın olan üç kişiye 30 milyon
pound gibi yüklü bir meblağ bıraktığı
konuşuluyor. Prens Harry de, gündemde
bomba etkisi yaratan Oprah röportajı
yüzünden ailesiyle arasının açık olmasına
rağmen büyükbabasının mirasından pay
alacak.
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139 yaşında yeni bir Van Gogh
Vincent van Gogh’a atfedilen yeni bir kara kalem çalışma ortaya çıktı ve şu sıralar
Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nde sergileniyor. Yaş almış bir adamı tahta sandalyede
oturmuş ve elleriyle yüzünü kapamış olarak betimleyen, Kasım 1882 tarihli “Study for Worn
Out” adlı çizimin, Van Gogh’un kariyerinin başlarında Lahey’de çalışırken yaptığı “Worn
Out” adlı tablosu için bir eskiz olduğu biliniyor. 139 yıl sonra ortaya çıkan eskizin sahibi, adı
açıklanmayan Hollandalı bir koleksiyoner. Çizimin orijinal bir Van Gogh olup olmadığının
incelenmesi için müzeye başvuran koleksiyoner, post-empresyonist ustanın çalışma süreçlerine
dair bir bakış açısı getiren eseri Ocak 2022’ye kadar sergilenmek üzere Van Gogh Müzesi’ne
ödünç vermiş bulunuyor.

Whatever People Say I am, That’s What I’m Not, 2016.
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Justin N. Kim
Sadelik ve karmaşıklık arasındaki ince nüansı renk
ve form ikilisiyle dengeleyen Justin N. Kim’in
çalışmalarının odağı; farklılıklar ve benzerliklerin
bir arada yaşama eğilimi.
Röportaj Aylin Kumdagezer

Güney Kore’de doğduğunuzu ve daha
sonra Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde
yaşamınızı idame ettirdiğinizi biliyoruz.
Kültürler arası iletişim sizi için ne ifade
ediyor?
İki farklı konumda yaşamak kesinlikle kültür
ve dil anlamında büyük bir değişiklikti ve
yeni ortama aşina olmam biraz zaman aldı.
İlk günden farklı olduğumun farkındaydım
ve yaşıtlarım bana neredeyse her gün farklı
olduğumu hatırlattı, bu da farklı geçmişlere
sahip insanlarla empati kurmamı biraz
daha kolaylaştırdı. Bence derinlerde herkes
anlaşılmak, sevilmek ve beslenmek istiyor.
Çalışmalarınızda da bu farklılıkların
yansımalarının olduğunu düşünüyor
musunuz?
Kesinlikle, insanların paylaştığı farklılık
ve benzerliklerin, şu anda ürettiğim diğer
tüm çalışmalardan daha çok harita temalı
eserlerimde yansıdığını düşünüyorum.
Map serim kuralları ve işlevselliği renk
şemaları ile görselleştirir. İnsanların
birbirleriyle paylaşabilecekleri farklılıkları
ve benzerlikleri yansıtır. Ayrıca soyut
bağlantılarda pamuk dokulu bir yüzeye

benzeyen Bigger than Myself seçkimin
fikri de, her şeyin birbirine bağlı olması
ve her şeyin aynı anda gerçekleşmesi
üzerine kurgulandı. Bu da Map konseptinin
düşüncesi ile paralel. İnsanların paylaştığı
farklılıklar ve benzerliklerden fikirler
alıyorum. Bu düşünceler kimi zaman kişisel
olarak daha sınırlı yahut benzer deneyimler
veya duygular kadar geniş olabilir.
İçerisinde bulunduğumuz “yeni normal”
durumu genel perspektifte sanata olan
bakış açılarını etkiliyor mu?
Mevcut “yeni normal” durumunun sanata
olan genel bakışı etkilediğini düşünmüyorum
ancak iş tarafının hızlandığı kesin. Galeri
ve müzayede evleri adına konuşamam ama
farklı koleksiyonerlerle doğrudan iletişim
kurmaktan ve çalışmalarımı dünyanın farklı
bölgelerine iletmekten keyif alıyorum.
Ben her zaman evde vakit geçirmeyi
seven bir insan oldum ve kıpırdamadan
sanatıma yoğunlaşmak benim için ilahi bir
fırsattı. Bu dönemde koleksiyoner tabanımı
genişletebileceğimi ve yeniden işler normale
dönse bile yine aynı şekilde tam zamanlı
odağımı sürdüreceğimi umuyorum.

KAPAK

Çalışmalarınızda iletmek istediğiniz bir
düşünce ya da mesaj var mı?
Sanırım Map serisinin mesajı, işlevsel bir
sistem/şehir içindeki bileşenler arasında
bir arada yaşamak ve ilişkileri keşfetmekle
ilgili. Birden çok durumun bir araya gelip
beraber çalışma fikri, çocukluğumdan beri
bana hep çekici gelmiştir çünkü işlerin nasıl
yürüdüğünü ve insanların bir toplum olarak
kaos ve stresten kaçınmak için kabul ettiği
kuralları hep merak ediyordum ve hala
merak ediyorum. Daha önce de belirtildiği
gibi, hayatın çeşitli yönlerinden bir araya
getirilen Bigger than Myself adlı soyut
resimlerimin yanı sıra Map’te de “her şey
birbirine bağlı ve her şey bir anda oluyor”
ideası yer alıyor.
Basitlik ve karmaşıklık arasındaki
dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
Şu anda üzerinde çalıştığım üç farklı seri
var. Değişik fikirleri birbirinden ayırıp
üzerinde çalışabiliyorum. Self eserimde
sert bir dili ödünç alırken tamamen
arzularım, düşüncelerim ve hislerim üzerine
odaklanıyorum. Bir seride ne yahut nasıl
yaptığıma bağlı olarak basit veya karmaşık
kalabiliyorum, diğer serilerde ise böyle bir
özgürlüğüm yok. Bir başkasında, hayattaki
dağınıklıktan düzenliliğe kadar her şeyin
kaynağını baz alıyorum. Map ve Bigger
than Myself’te karşılaştığım ve hissettiğim
her şeyi görselleştirmek istiyorum. Sonuç
olarak bu iki serim diğerlerine kıyasla daha
karmaşıklar.
Soyut sanat özünde yaratma
duygusundan besleniyor. Sizin
yaratıcılığınızı etkilediğini düşündüğünüz
aktiviteler neler?
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Resim yapmadığım zamanlarda
yaratıcılığımı etkileyen aktiviteler arasında
ağırlık çalışmak, televizyon/film izlemek,
hatta sadece şehirde otomobil kullanmak
yer alabilir. Sonuç olarak, sanatıma devam
etmemi sağlayan durumların zihnimi rahat
tutmak ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca bu yaratıcı zihniyete girmek için
galerileri olabildiğince sık ziyaret etmeye
çalışıyorum.
Map serinizdeki parçalar şehir
planlaması, metro ağı ya da elektronik
bir ana kart olarak tanımlanabilir. Şehir
hayatı sizi sanatsal bakımdan besliyor
mu?
Los Angeles’ın şehir yaşamı, genç
yaşlarımda ziyaret ettiğimden beri her zaman
ilgimi çekmiştir. Los Angeles gibi büyük bir
eyalet, ızgara düzeni ve altyapıları arasındaki
ilişki nedeniyle harita resimlerimde beni
etkiliyor. Bu şehirde otomobil kullanmak
daha doğrusu sokakları tanımak, trafiksiz
rotaları keşfetmek özellikle Map serisindeki
sanat perspektifimi besledi. Tabii bakış açımı
destekleyen şehirleri sadece Los Angeles ile
sınırlayamam. Ayrıca ülkenin diğer büyük
şehirlerinden de etkilendim. New York City,
Portland ve Chicago gibi birkaç mega kenti
ziyaret etme şansım oldu. Seyahat etmek
şehrin özelliklerini görmemi, hissetmemi
ve şehri ilk elden deneyimlememi sağlıyor.
Bir diğer taraftan hatıra olarak, ziyaret
ettiğim her şehrin büyük bir fotoğraf
baskısını çalışmalarımdaki yansıması için
çerçeveletiyorum.
Peki bu noktada, soyut sanat disiplininiz
ile modern çağ arasında nasıl bir bağ
kurabiliriz?

Too Many Thoughts Get In the Way In the Day, 2021.

Somewhere In This Business, This Has Happened Before, 2021.
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Çalışmalarımın çağdaşlık ile ilgili veya
bağlantılı olduğunu düşünüyorum çünkü
sanat geleneksel disiplinlerden- özellikle
resimde- uzaklaşıyor. İzleyici daha önce
hiç deneyimlemediğini görmek ister
bu yüzden standart çalışmaların sıkıcı
olduğunu düşünüyorum. İstek ve arzularımı
resmederken şahsi olarak daha önce
hiç görmediklerimi de çalışmalarımda
deneyimlemek istiyorum. Bu yüzden de
kendimi mütemadiyen zorlamaya devam
ediyorum.
Soyut sanatta renk ve form
kombinasyonları eserin temelini
oluşturuyor diyebiliriz. Bu bağlamda sizi
etkileyen somut ve soyut unsurlar neler?
Eserlerimde ağırlıklı olarak çizgi, renk, şekil
ve form ile çalışmayı seviyorum. Doku, alan
ve değer gibi diğer unsurlar dahil oluyor ama
bunlar yeni bir çalışmaya başlarken aklımda
olmuyor. Soyut çalışmalarım genellikle
düzdür ve herhangi bir boyutsal alan hissi
yansıtmaz ancak bazıları alanla ilgili
sıkıştırılmış katmanları aksettirir.
Çalışmalarınızın isimlendirme süreci
nasıl gerçekleşiyor? Şahsi fikrim eser
kadar, eserin isminin de izleyici üzerinde
bir hayli kuvvetli etkisi olduğundan yana.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Sevdiğim sanatçıların eserlerinde
Untitled başlığını görünce içim sızlıyor
ve bu “isimsizliği” hiç anlamıyorum.
Çalışmalara isim verme veya başlık koyma
konusunda inancı olan biriyim. İsim,
fikirlerimi eserlerimin aracılığıyla daha
iyi ifade ediyor ve böylece izleyicilerime
daha fazla bilgi aktarıyor. Dolayısıyla
çalışmalarımı izlerken daha iyi bir deneyim

yaşayabiliyorlar. Eserlerime, tema veya ana
odak ile eşleşen fikirlere göre isim vermeyi
seviyorum. Bu konuda benim metodum,
sevdiğim şarkının adı veya sözünü eser
ismine çevirmekten geçiyor. Nedeni ise
birkaç kelimeyle duygu veya fikirleri ifade
eden düşüncelerin özlü anlatım olmasından
kaynaklanıyor. Tabii belirtmek gerekir
ki, sadece derinlemesine ilişki kurduğum
ve çalışmalarıma uygun olabileceğini
düşündüğüm şarkılardan kelimeler
kullanıyorum. Britney Spears veya Selena
Gomez’den rastgele sözler veya kelimeler
seçmiyorum.
Koleksiyonunu yaptığınız bir nesne ya da
obje var mı?
Farklı ressamların eserlerini topluyorum.
Dairem küçük olduğu için geniş bir
koleksiyona sahip değilim ancak çeşitli
sanat objelerini toplamaya devam etmeyi
umuyorum. Bunun dışında bir de Adidas
ağırlıklı küçük bir ayakkabı koleksiyonum
var.
Kafanızda kendiniz için düşündüğünüz
ütopyayı anlatır mısınız?
Küresel ısınma, doğal afetler, trafiğin ve
gökyüzünü kesen gökdelenlerin olmadığı,
sistematik bir toplu taşıma sisteminin var
olduğu bir yer...
Tek bir renk ve form seçmek zorunda
kalsaydınız bunlar neler olurdu?
Küçükken okulun önünde civciv satılırdı
ve o zamandan beri sarıyı çok severdim. O
yüzden renk için sarı diyebilirim. Forma
gelince, çalışmalarımda kullandığım ortak
bir şekil olduğu için portre yönelimli
dikdörtgeni seçerdim.

1.77 boyunda ve 57 kilo ağırlığındaki Tesla Bot.
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Gelecek senaryolarına adım
Akıllı robotların spekülatif bilim kurgu filmlerini
aratmayacak gelişmelerinde Tesla’nın
insansı robotu, Tesla Bot.
Yazı Aylin Kumdagezer

S

izin yerinize aldığınız aksiyonları
birebir yapan daha doğrusu yapabilen
bir mekanizmanın varlığı ilk
zamanlarda hepimizi iş yükünden kurtardığı
kesin. Öyle ki, yedinci sanat ve edebiyat
da bu konuda bizlere oldukça yardımcı
oldu. Hatta ve hatta hayal dünyamızı
genişleten bu temaları keşke gerçek olsa
düşüncesiyle de deneyimlemiş olabiliriz.
Mary Shelley’nin Frankenstein’ında genç
bir bilim insanının yarattığı olağan dışı
canlı formu aslına bakarsanız geleceğin
robotları hakkında bilgiler veriyordu. Tabii
Victor Frankenstein’ı teknoloji bakımından
bir hayli geride bırakacak yapay zekanın
esamesinin okunmadığı yıllara göre. 1962
yılında ilk bölümünü yayınlayan Jetgiller
ise belki de geleceğe dair ipuçları barındıran
en önemli yapımlardan. Otomobillerin
havada süzüldüğü, yataktan kalkmak için
herhangi bir eforun sarf edilmediği ve her
türlü ev işinin üstesinden gelen Rosie ile
Jetgiller’de neredeyse her şey ama her şey
mekanik üzerine kuruluydu. 60’lı yıllarda
izlediğimiz çizgi filme 2021 perspektifi ile

bakmak, bizlerde şaşkınlık uyandırmıyor.
Bir zamanlar hayretler içerisinde izlediğimiz
bilim kurgu filmlerindeki teknolojilerin
gerçek hayata geçişi ise aslında tahmin
ettiğimizden daha çabuk gerçekleşti.
Özellikle Back to the Future’da ilk kez
gördüğümüz ve belki de ütopik olarak
adlandırdığımız birçok gelişme şu anki
hayatlarımızın olmazsa olmazı. Bir diğer
taraftan, Simpsons’ın geleceği gören
sahnelerini de düşünürsek kendimizi
yapay bir dünyanın içerisinde kontrol
ediliyormuş hissinde bulmamız mümkün.
Gelişen teknolojiyi sinematografik olarak
incelediğimiz tezimize biraz daha güncel
açıdan baktığımızda ise karşımıza insanlığın
düzenine karşı gelen robotları görüyoruz.
Yapay zeka ile birlikte robotların bağımsızlık
kazandığı daha doğrusu kontrolden çıktığı
senaryolarda kazanan taraf her daim insanlık
oluyor. İnsanlık ve robot arasında ilerleyen
yüzyıllarda bir çatışma olur mu şimdilik
bilemeyiz fakat geçmişten günümüze
beyaz perdede yer alan konuların her daim
gerçekleştiğini savunabiliriz.
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1956 yılında yayınlanan Your Safety First çizgi filminden uyarlanan Jetgiller, geleceğin olası teknolojilerine
1962’de atıfta bulunanlardan.

İ

nsan gücünün yerini gitgide robotlara
bırakması başta üreticilerin desteklediği
bir durum. Öyle ki robotların uzun
vadede iş verimliliği ve maddi açıdan
sağladığı olanaklar -yatırım kısmını bir
kenara bırakarak- insana nazaran daha
tatmin edici bir seviyede. Birçok otomobil
ya da hızlı tüketim ürünleri sektörü ise bu
mekanik oluşuma daha yakın olanlardan.
Neticede “hiçbirimiz robot değiliz” hata
yapma payımız var.
Öte yandan robotlar sadece insanların
bulunduğu konuma göz dikmiyor. Evcil
hayvanlar da bu çembere dahil. Boston
Dynamics’in Spot’u her ne kadar köpek
tatlılığında olmasa da temelde korumacı
bir disiplin benimsiyor. Geçtiğimiz sene
Central Park’ta test edilen Spot, şu sıralar
Singapur’un parklarında insanları Covid-19
önlemlerine karşı kibarca uyarıyor.
Firmanın insan formunda ve 1.80 boyundaki
Atlas’ı ise arama kurtarma görevleri

için tasarlanan modellerinden. Robotik
isimlerden bahsetmişken Hong Kong
menşeli Hanson Robotics’in Sophia’sından
bahsetmemek olmaz. Jimmy Fallon ile düet
yapan, Will Smith ile randevulaşan Sophia
çoğumuzun inanamadığı bir karakter(idi).
Asya ve Amerika kıtası arasında gidip
geldiğimiz robot gelişimlerine son olarak
Elon Musk dahil oluyor. Sıra dışı kişiliği
ve farklı klasmanlarda teknolojiye olan
ilgisiyle bildiğimiz Musk insan formundaki
robotunun tanımını ise çok basit bir şekilde
yaptı: Sıkıcı görevlere koşabilecek bir robot.

M

usk’un açıklamasından sonra
neredeyse her bilinmeyenli
denklemde olduğu gibi ortaya
atılan distopik referanslar özellikle sosyal
medyadaki yerini aldı. İnsan formundan
neredeyse farkı olmayan 1.77 boyunda ve
57 kilo ağırlığındaki Tesla Bot, Tesla’nın
elektrikli otomobillerinde kullandığı
teknoloji ile geliştiriliyor. Önümüzdeki
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Robert Zemeckis yönetmenliğindeki 1985 yapımı Back to the Future filminde gördüğümüz birçok teknoloji
günümüzün vazgeçilmezleri arasında.

sene prototip aşamasını tamamlaması
beklenen robot sesli komut ile aksiyona
geçebilecek. Her ne kadar heyecan verici
bir gelişme olsa da araştırmacılar robotun
tehlikeli olabileceğine de değiniyor. Öyle
ki, Tesla Bot’u kişilerin mahremiyetine ve
özerkliğine karşı açılan bir savaş olarak
görenlerin sayısı hiç de az değil. Robotun
kullanıcısı hakkında bilgiler toplayacağını
ve bu verilerin saklanma konusunda ne denli
başarılı olacağı da bir başka tartışma konusu.
Data savaşlarının günden güne agresifleştiği
modern çağda belki de dikkat edilmesi
gereken en hassas konulardan biri veri
güvenliği olduğundan Tesla Bot’a olan bakış
açısı değişkenlik gösterebiliyor. Bir diğer
taraftan da robotun yaygınlaşması ile birlikte
bazı iş kollarında istihdam konusunda
ekonomik sıkıntıların çıkacağı öngörülüyor.
Ayrıca bu tarz robotların insanların arasına
katılması belki günümüzde değil ancak
ilerleyen periyotlarda çeşitli ideolojik ve
etik bakış açıları arasında olumsuzluğa

neden olabileceği düşünülüyor. Netice
insan yapımı bir mekaniğe yüklenecek
olan bilgilerin kötü amaçlı -ırkçılık ve
cinsiyetçilik şu an en çok konuşulan
başlıklardan- yönlendirmelere maruz
kalabilme olasılığı sosyologları
endişelendiriyor.

O

tonom otomobiller, gezegenler
arası ulaşım ve beyin-makine
ara yüzleri derken teknolojinin
insanlığın kurtarıcısı olduğunu savunanlarla
birlikte geleceğe yönelik adımlar atılıyor.
Bu tarz gelişmeler sürdürülebilirliğe olan
katkı payları açısından bir hayli elzem.
Öyle ki ilerleyen yüzyıllarda insanlar akıllı
robotlarla uyum içinde yaşamaya alışacak
ve hatta robotlar ayrı bir tür olarak kabul
edilecek. Fakat her bilim kurgu filminde
olduğu gibi teknoloji “kötü insanların”
yönlendirmesi ile gelişir ise yaşam için
Güneş sistemindeki diğer gezegenlere
ulaşmak için çok geç olabilir.

29

PORTRE

Yalın Alpay
Gerçeklik kavramını farklı konjonktürlerde
irdelemenin esası öncelikle bu nosyonun
tanımını özümsemekle bağlantılı. Yalın
Alpay ise realitenin derinleşen tarafında
bilgi aktarımlarına katkıda bulunanlardan.
Röportaj Aylin Kumdagezer
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Okuma ve yazmayı 2.5 yaşında öğrenen
birine sorulacak klasik bir soru ile
başlayalım. Çok okuyan mı bilir çok
gezen mi?
Bilginin ne olduğu, herkesin üzerinde
uzlaştığı katılaşmış bir tanımlamaya denk
düşmez. Hangi kaynaklardan elde edilen
bilginin (dini, bilimsel, deneyimsel, düşünsel,
teknik, sanatsal, vb.) saygın ya da geçerli
olduğundan tutun da, doğru bir bilginin olup
olamayacağına değin saçılmış bir alanda pek
çok farklı görüş ileri sürülür. Bu tartışmaya,
nesnel bir gerçekliğin bulunup bulunmadığı
tartışması da eklendiğinde bilginin
tanımsal, tasarımsal, yöntemsel, hakikilik
bağlamlarında dört bir yandan sorgulanmaya
açıldığını görürüz. Dışsal bir gerçeklik
var mıdır? Varsa insan zihni o gerçekliği
algılamaya muktedir midir? Zihin dış
dünyayı kendi içerisine olduğu gibi alamaz,
onu yalnızca kendi içerisinde bir temsil
olarak yeniden canlandırır. Fakat temsilin
olduğu yerde özdeşlik ortadan kalkar.
Özdeşliğin olmadığı yerde hata payları türer.
Bilgi, varlığı kesin olmayan dış dünyanın,
varlığı kesin olsaydı sahip olacağı
gerçekliğin zihinde, o gerçeklikle uyumlu
şekilde yeniden üretilmesi olurdu. Dış
dünyanın temsili okuyarak da, gezerek de
yeniden üretilebilir. Okuma daha dolaylı
fakat başka zihinlerin ürettikleri bilgilerle
ilişkiler kurarak ilerleyen bir veri toplama
biçimiyken, gezi daha dolaysız fakat başka
zihinlerle ilişki kurmada çok daha geride
kalan bir veri çekme biçimidir. İkisi de
zorunlu olarak yanılır. Bu yanılgıların
hangisinin daha fazla olduğunu elde etmek
için ise elimizde nesnel bir ölçüt bulunmaz.
Dolayısıyla buradan bir kanıya varmak
güçtür. Fakat şunu söyleyebiliriz: gerçeklik
halihazırda var olan bir şey değilse bile,
insanlar arasındaki ortak mutabakat, bazı
konuların gerçekmiş gibi kabul edilmelerine

yol açar. Gezi, insanlar arasında doğrudan
ortak mutabakat kurmak yerine gezenin
diğerlerinden ayrılma eğilimi göstermesine
neden olurken okumada dolaşımda olan bir
metin söz konusu olduğundan, o metnin
bir toplumsal mutabakat yaratma olasılığı
tekil bir geziye oranla çok daha yüksektir.
Yani okuyan, daha çok bilir bir pozisyon
yaratmada bence toplumsal mutabakat
çerçevesinde daha avantajlı görünür. Bununla
birlikte bu bir gerçeklik değil, algıdır diye
düşünüyorum.
Şahsi fikrim, manipülasyon günümüzün
en etkin harekete geçirme eylemlerinden.
Bu noktada dijitalleşmeden sosyolojik
bağlantılara kadar birçok örnek vermemiz
de mümkün. Sizce dünya ve özellikle
Türkiye, modernleşme çatısı altında
düşünme ve irdeleme mekanizmalarından
uzaklaşıyor mu?
Modernite dünya tarihinin en etkili
paradigması olarak dev bir kırılmaya yol
açmış ve tanımlarına duyduğu aşırı güvenle
kendisini dünyevi ve gerçekçi tek yaklaşım
ilan etmişti. Öylesine güçlü bir 500 yıllık
parantezdi ki, kendisinden önceki dönem,
moderniteye gönderme yaparak premodernite, kendisinden sonraki dönem
de yine moderniteye gönderme yaparak
postmodernite olarak isimlendirildi. Bunda
en net tanımlamaları yapan dönemin
modernite olmasının payı büyüktür.
Modernitenin özelliği, dışsal bir
gerçekliğin olduğuna ve bu gerçekliğe
insanın zihinsel olarak erişebildiğine sınırsız
bir inanç duyuşudur. İnsanı gerçekliği
dolaysız bir şekilde algılayabilen bir varlık
olarak düşünen modernite, bilebilen özneyi
yaşamın temeline koyar. Bilebilen öznenin
bilirkişiliğini de, bilimsel düşünceye
zimmetler. Bilim en yüce bilme yöntemine
dönüşür; öznellik, nesnellik karşısında yenik
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düşer. Herkes için gerçek tek ve birdir.
Modernitenin mottosu: “aklın yolu birdir”dir.
Modernitenin aşırı biriken bilgi sonucu,
hiç kimsenin dünyadaki tüm verilere
erişememesi, onları işleyememesi, bir
bütün olarak algılayamaması neticesinde,
bilirkişi sayılan öznenin, hiç de sanıldığı
kadar bilebilen bir varlık olmadığını kabul
etmek zorunda kalışı, bu paradigmanın
kapanışıyla noktalanır. 1960’lardan itibaren
postmodernite moderniteyi yedekler ve
artık öznenin gerçekliğe dolaysız bir
erişim sağlayabildiği kabulü geride kalır.
Gerçeklik var mıdır, tartışmaya açılır. Eğer
bir gerçeklik olsa bile, insan zihninin onu
kavrayıp kavrayamadığı da ayrı bir tartışma
konusu olur. Böylece gerçekliğin varlığı da,
insan zihninin ona erişebilip erişemediği de
sorgulanır ve “aklın yolu birdir” mottosu,
“aklın pek çok farklı yola sahip olabildiği”
mottosuyla yer değiştirir. Artık bir gerçekliği
bulabilmek değil, gerçekliği belirsiz olan
üzerine yorumlar üretmek gündemdedir.
Böyle bir bilinemezcilik içerisinde,
modernitenin arı rasyonel akıl yürütmesinin
artık bir gerçekliğe denk gelemeyeceği,
farklı yorumların mümkün ve dahası zorunlu
olduğu öne çıkar. Bu yüzden dünya ve
Türkiye de hızlı adımlarla modernitenin
arı rasyonalitesinden uzaklaşıyor. Bu bir
felsefi yaklaşımın neticesi değil, biriken
bilgi ve verinin tek bir zihin tarafından
işlenebilmesinin olanaksız olduğu fiili bir
durumun sonucu. Postmodernite, birtakım
felsefecilerin arzuladığı ve yeni icat ettikleri
bir olgu değil; birtakım felsefecilerin
dünyanın son durumuna ilişkin yaptıkları
betimleme.
Her şeyin bir yorum olması,
spekülasyonları ve manipülasyonları
da doğal olarak beraberinde getiriyor.
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Gerçekliğe ilişkin bir çıpanın bulunmadığı
yeni dünya düzeninde, başkalarını duygusal,
tepkisel, rasyonel ya da sezgisel şekillerde
ikna edebilen hatiplerin/manipülatörlerin/
spekülatörlerin/spin doctor’ların ürettikleri
algılama biçimleri “gerçek” olanı yedekliyor.
Olası pek çok yorum arasından, kimlik
politikalarıyla desteklenen öyküleme
biçimleri popülerleşiyor. İnsanlar
gerçekliğin bir keşif değil, icat olduğunu
fark ettiklerinden beri gerçeklik toplumsal
mutabakatla inşa ediliyor. Bunun için de
rasyonel bir akıl yürütmeden çok, benzer
kimlikteki kişilerin duygusal birlikteliği etkili
oluyor.
Oxford Dictionaries 2016 yılının kelimesi
olarak post-truth’u seçti ve aslında
bu seneye kadar bilinçsiz bir şekilde
içerisinde bulunduğumuz düzenin adı
ile net olarak tanıştık. Kelimenin 1990’lı
yıllarda kullanıldığını biliyoruz ancak
daha bilindik hale gelmesi Oxford
sayesinde oldu diyebiliriz. Öncelikle posttruth’un tam olarak açıklaması nedir?
Post-truth kavramı üzerine, 2017 yılında
Yalanın Siyaseti adlı bir kitap yayınlamıştım.
Bu konu üzerinde daha detaylı ve geniş
bilgiye ulaşmak arzusunda olanlar için
bu kitabım referans olabilir. Ayrıyeten
televizyon ve Youtube kanallarındaki
konuşmalarımı da ekleyebiliriz. Post-truth
kısaca kamuoyu oluşturmada öznel kanaat,
inanç, ön yargı ve arzuların, nesnel olguların
önüne geçmesi; nesnel olguların öznel
inançları desteklemediğinde, inançların
terk edilmesi yerine, nesnel olguların
görmezden gelinmesi şeklinde özetlenebilir.
Burada açık bir yalancılık yerine- yani
gerçek olanın bilinçli şekilde başkalarını
yanıltmasının amaçlanması değil- gerçek
olmayanın toplumsal bir mutabakatla gerçek
sayılması ve bir yalan üretilmesinden
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ziyade gerçek olanın önemsenmemesi söz
konusudur. Gerçeklik post-truth’ta toplumsal
mutabakatın sağlanması ile elde edilen bir
sosyal/siyasi inşadır.
Post-truth’un siyasi bir terim olduğunu
dile getirdiğiniz bir konuşmanıza denk
gelmiştim. Ancak tanım olarak post-truth
aslında farklı anlayışlara da uyarlanabilir
gibi gözüküyor. Bunun nedeni sizce nedir?
Post-truth, postmodernitenin siyaset
alanındaki tezahürü. Ekonomi alanındaki iz
düşümüne davranışsal ekonomi, sanattaki
yaklaşımına çağdaş sanat, kültürdeki
biçimine de popüler kültür diyebiliriz.
Bunların nedeni biraz önce anlattığım
postmodernite paradigmasının kendisidir.
Dolayısıyla postmodernitenin her alandaki
etkileri, o alana ilişkin çeşitli özgünlükler
gösterse de temelde bütünüyle birbirleriyle
ilintilidir.
Davranışsal ekonomi bazında pandemi
öncesi, karantina ve yeni normal
dönemleri hakkındaki yorumlarınız neler?
Davranışsal ekonominin temelinde, klasik
ve neoklasik ekonomi kuramlarının aksine
insanın bir homo-economicus olmadığı ve
kararlarını arı bir rasyonalite ile almadığı
fikri yatar. Davranışsal ekonomiye göre kişi
tüketirken, kendi farklı gereksinimlerine
değil, tek bir gereksinime odaklanır;
olabildiğince itibarlı görünmek ve
olabildiğince arzu nesnesine dönüşmek.
Davranışsal ekonominin varsaydığı insan,
postmodernitenin bir ürünü olarak kendini
bir sosyal inşa şeklinde algılar. Bu nedenle
de toplumun, itibarlı olduğu konusunda
konsensüse vardığı metaları ve hizmetleri
tüketerek, onlardaki itibarı kendisine transfer
etmek ister. Madem insan sosyal bir inşadır,
o halde sosyal olarak itibarlı görülen her şeyi
kendisine kattığında, kendisini olabildiğince

itibarlı bir kişi olarak inşa etmektedir.
İnsan, davranışsal ekonomide kendisini
inşa ederken kendisini kendisi için değil,
başkalarının gözündeki algısı çerçevesinde
inşa eder. Bu yüzden ancak toplum içerisine
çıktığı sürece tüketimi anlamlıdır. Pandemide
sosyalleşmenin en düşük olduğu ilk yıl bu
yüzden davranışsal ekonomi bağlamındaki
tüketimi aynı oranda düşürdü. Başkalarının
göremediği hiçbir tüketim anlamlı
olmadığından tüketim görünürlüğünün
düşüşü oranında azaldı.
Pandemi, sosyalleşmenin ana aksını
internet üzerinden yapılan bir versiyonuyla
yedeklerken, bunun kalıcı olup olmayacağını
henüz bilemiyoruz. Fakat yeni bir yöntem
olarak mutlaka belli bir pasta payı alacağını
söyleyebiliriz. Bunun sorumlusu aslında
salgın değil, zaten dünya bu yönde
ilerliyordu. Salgın yalnızca süreci daha öne
çekmiş oldu. Bu nedenle sosyalleşmenin
görece sanallaştığı yeni dönemde, tüketim
de görece azalacaktır. Zira davranışsal
ekonomide bir gösteri(ş) olmayan hiçbir
tüketim anlamlı değildir. Zoom üzerinden
buluşmalar ise gösteri(ş)i belli kadrajlarla
sınırlandırmakta ve bu nedenle gösteri(ş)
yatırımlarını geriye çekmekte.
Prof. Dr. Emre Alkin ile Her Şey Ekonomi
Değil, Paylaşmazsak Olmazdı gibi
kitapların ortak yazarlığını üstlendiniz.
Söz konusu yazılı iletişim olduğunda ikili
çalışmayı nasıl betimlersiniz?
Prof. Dr. Emre Alkin çok eski ve çok
sevdiğim bir dostum. Birlikte çok fazla işe
girdik, pek çok mücadele verdik. TİM’de
(Türkiye İhracatçılar Meclisi) çalıştık,
raporlar yazdık, kitaplar yayınladık, ödüller
aldık, televizyon yayınları yaptık, Youtube
programları çektik, atölyeler açtık, kamusal
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konuşmalar gerçekleştirdik. Tümünü
yapmaya da devam ediyoruz. Aramızdaki
ortaklık duygusu birbirini seven iki dostu
da içerdiği için bizim ortak üretimlerimizde
hiçbir zaman bir olumsuzluk yaşanmadı. Her
ortaklığımızdan yalnızca olumlu yanlar elde
ettik. Kendisini çok severim, Emre Hocam’a
pek çok konuda müteşekkirim.
Ekonominin yanı sıra sanat odaklı
basımlarınız da var, Moualla’nın Sanatı.
Fikret Mualla’yı diğer sanatçılardan
ayıran nitelikler nelerdi?
Sanat üzerine üç kitabım var, Moualla’nın
Sanatı, Devrim Erbil’de Öz’ün Ritmi ve
Yapı(t)söküm. Fikret Mualla hızlı çalışan,
malzeme olarak çoğunlukla kağıt ve
guaj boya tercih eden, fovizme ve dışa
vurumculuğa yakın duran, yapıtlarının
çoğunu Fransa’da üreten bir Türk ressamdı.
Resim konuları bar, sokak, berber ve
cazcılar olarak pek az sayıdadır. Dönüp
dolaşıp birbirine benzeyen resimler yaptı.
Mualla’da çizim, renk karşısında geride
kalır; o bir renkçidir. Yaşamının trajikliğini,
düzensizliğini, ümitsizliğini tersine çeviren,
ümitli, düzenli ve rengarenk resimler
boyamıştır.
Resim, müzik, ekonomi ve siyaset aslında
bakarsanız birbirinden farklı disiplinlerde
etkinsiniz. Bu noktada dört farklı Yalın
karakterinden bahsedebilir miyiz?
Dünya bir bütündür ve her şey, her şeyin
içerisinde karışmış durumdadır. Disiplinleri
ayıran ve birbirlerinden sterilize etmeye
çabalayan bizim zihnimizdir. Bu nedenle
disiplinler arası merak geliştirirken, aslında
dünyanın bütününe yönelen bir ilgiden söz
ediyoruz.

Kişinin kendi içerisinde farklı karakterler
ya da benlikler taşıması meselesine gelince,
kişinin bir “ben” olarak var olmasının bir
kurgu olduğunu düşünüyorum. İnsan iç
dünyasının karmaşıklığı, derinliği, karanlığı,
tutarsızlığı ve çelişkileri içerisinde bir
saçılmadır. Bu saçılma her şeyin birbirine
girdiği ve hiçbir şeyin tanımlanamadığı
bir kaos ortamıdır. Oysa rasyonalite bu
kaostan hoşlanmaz ve onu tertipli, tutarlı,
çelişkisiz bir düzen olarak tasarlamak ister.
İnsan kendi saçılmışlığını dört bir yandan
tutarak her seferinde kendisini pürüzsüz bir
ben olarak kurmaya çabalar. Fakat kendi
saçılışı öylesine etkindir ki, ne zaman
kendini tutarlı bir ben olarak kurmak istese,
varlığı buna direnir. O yüzden insan her gün
başka bir ben olarak kendisini inşa etmek/
kurmak zorunda kalır. Bu farklı benlerin
mutlaka zamansal olarak ardışık olması da
gerekmez. Kişi eş zamanlı olarak da kendi
benliklerini çoğaltabilir. Bu nedenle kişinin
farklı benlikleri/karakterleri disiplinler
arası olmaktan değil, epistemolojik
gerekliliklerden doğar.
İzlemekten ve dinlemekten sıkılmadığınız
bir film ve şarkı?
Yeterince zaman geçirince, her şeyden
sıkılırım.
Kişisel olarak kendinizi rasyonel mı yoksa
duygusal olarak mı tanımlarsınız?
Her insan gibi, ben de iki alana da sahibim.
Duygusal bir insan olduğumu düşünüyorum.
Fakat rasyonel yanım ortalama bir insana
oranla çok daha güçlü göründüğünden,
beni genellikle arı rasyonel bir kişi
sanıyorlar. Sanıldığım kadar duygusuz bir
rasyonaliteden oluşmuyorum.
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Yeni rutinler
Beslenme şekilleri sağlıklı yaşamın notlarına
değiniyor. Vegan ve vejetaryen konsepti
ise son zamanlarda sık sık duymaya
başladıklarımızdan.
Yazı Gökçe Yılmaz

V

ejetaryen ve vegan beslenme
biçimlerini yaşam stili olarak
benimseyen ve hayatının merkezine
koyanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu
artış dolayısıyla yiyecek içecek sektörünün
de bu yönde gelişmesine neden oldu.
Restoranlar menülerinde vegan ve vejetaryen
opsiyonlara daha büyük ölçüde yer vermeye
başladı. Tamamen vegan veya vejetaryen
hizmet veren, menülerini bu yönde yaratan
restoranların sayısı ise hızlıca artmaya devam
ediyor.
Vejetaryenlik ve veganlığı kısaca
özetlemek gerekirse; vejetaryenlik, diyette
hiçbir hayvansal etin tüketilmemesi ve
yumurta, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal
ürünlerin sınırlı miktarda veya tercihe bağlı
tüketilmesidir. Veganlık ise hayvansal
ürünlerin tüketiminin tamamen ortadan
kaldırıldığı bir yaşam stili. Bunun yanında,
yapımında hayvanların denek olarak
kullanıldığı kozmetik vb. ürünlerin de
tüketimine sınırlama getiriliyor. Canlı
eşitliği, canlı yaşamına saygı, hayvan
hakları savunuculuğu ve ekolojiyi korumayı
amaçlayan veganlık aynı zamanda sağlıklı bir

yaşam biçimi olduğuna inanma gerekçesi ile
de tercih ediliyor.
Menülerinde vejetaryen ve vegan
seçeneklere sıkça yer vermeye başlayan
restoranlar ve şefler her geçen gün daha da
artıyor. California Napa Vadisi’nde bulunan
The French Laundry, 3 Michelin yıldıza
sahip ve dünyanın en iyi restoranlarından
biri olarak gösteriliyor. Bugüne kadar sayısız
ödüle layık görülen restoranda, ünlü Şef
Thomas Keller tadım menüsünün yanı sıra
bir de vejetaryen tadım menüsü oluşturmuş
durumda. Şef, 17 Eylül 2021 tarihli güncel
vejetaryen tadım menüsünde; semizotu ve
dereotlu yoğurt eşliğinde humus ve falafel,
kızarmış mısır ve domatesli ıspanak salatası,
patlıcanlı agnolotti makarna gibi seçeneklere
yer veriyor.

B

ir restorandan daha fazlası, yaşam
biçimi... Fransa’da ilk kez vegan bir
restoran dünyanın en prestijli ödülü
olarak bilinen Michelin yıldızı sahibi olmayı
başarıyor. Ares kentinde bulunan ONA,
iki Michelin yıldızı kazanmış. Restoranda
hiçbir hayvansal ürün kullanılmıyor.
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Viyana’da yer alan Michelin
yıldızlı Tian’dan bir tabak.

3 Michelin yıldıza sahip The French Laundry,
California Napa Vadisi’nde konumlanıyor.

Restoranın kurucusu Claire Vallee, 2016
yılında açıldıklarında, vegan restoranların
geleceğinin parlak görülmediği sebebiyle
bankalardan kredi alamadıklarından
bahsediyor. Fakat ONA bugün tam iki
Michelin yıldızına sahip vegan bir restoran.
Geçici bir süreliğine kapanan restoran yakın
zamanda açılmayı ve misafirlerini ağırlamaya
kaldığı yerden devam etmek istiyor. ONA’da
iki farklı tadım menüsü var. İlki, Illiad
ismini verdikleri 3 farklı yemekten oluşan
ve haftalık değişen bir öğle yemeği menü.
Odyss ise akşam yemeği menüsü ve tam 11
farklı yemekten oluşuyor. Odyys menüsü
yaban kerevizi, hibiskus, ananas, Hindistan
cevizi, patlıcan, polen, kabak ve karabuğday
gibi ürünlerden oluşuyor.
Tarladan sofraya taze sebze... Avrupa’da
ve dünyanın her köşesinde artık birçok
kişi bilinçli olarak vejetaryen ve vegan

2016’da Sommelier
Ödülüne layık görülen
Tian’da 9 çeşit yemekten
oluşan iki farklı tadım
menüsü sunuluyor.

mutfakları tercih etmeye başladı.
Almanya’daki Michelin yıldızlı vejetaryen
restoranlardan ilki, Frankfurt am Main
kentindeki Seven Swans. 2015 yılında
yıldızını kazanan restoranın vejetaryen
mutfağı gurme düzeyinde. Restoran
ürünlerini kendi permakültür çiftliğinden
sağlıyor. Permakültür tarım prensiplerine
göre çiftliklerde büyük bir biyoçeşitlilik
bulunuyor ve sürdürülebilir tarım yöntemleri
kullanılıyor. Permakültür, sudan tasarruflu
tarım anlamına geliyor ve bitkilerin üzeri
saman örtüsü ile kaplanıyor böylece ek
sulamaya ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca
bitkiler yan yana dikiliyor ki birbirlerini
desteklesinler. Kısa bir süreden beri
restoran artık tamamen vegan olarak
hizmet veriyor. Şef Ricky Saward, çoğu
kişinin garnitürü, basit bir sebze mutfağı
olduğunu düşündüğünü fakat bunun çok
daha komplike olabileceğini söylüyor. Çoğu
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Almanya’da Michelin yıldızlı alan ilk vejetaryen restoranlarından olan
Seven Swans, Frankfurt am Main kentinde.

malzemeyi fermente ederek kullandığını
söyleyen şef, bu şekilde çok farklı lezzet
nüansları elde ettiğinden bahsediyor. Tadım
menüsüne girişte dışı pazı yaprağıyla
çevrili, içerisinde karapazı, sinir otu, kuzu
kulağı, rezene, kasımpatı ve ısırgan otu gibi
yabani yaprakların bulunduğu bir başlangıç
sunuluyor. Vegan brioche servis eden şef
tereyağını aratmayacağını söylüyor. Guide
Michelin, 2019 yılında sadece bu restoran
için özel olarak tasarlanmış bir süreklilik
ödülü verdi ve 2020, 2021 yıllarında da
restoran bu ödüle layık görüldü.

V

iyana’da yer alan Michelin yıldızlı bir
başka vejetaryen restoran ise Tian.
Hem vegan hem vejetaryen içeriğe
sahip restoran bölgesel tedarikçilerden
sadece mevsimlik ürünler sunan bir menüye
sahip. 2016’da Sommelier Ödülüne layık
görülen mekan öğle ve akşam olmak üzere

9 çeşit yemekten oluşan iki farklı tadım
menüsüne sahip. Menülerinde Chanterelle
mantarı, alabaş, kereviz, kefir gibi ürünlere
yer veriliyor.
İstanbul’da da çeşitli vegan ve vejetaryen
restoranlar bulunuyor ve zaman içerisinde
artmaya devam edecek gibi duruyor.
Nişantaşı’nda bulunan Healin Foods 2017
yılında kuruldu ve doğal, taze, temiz yemek
önceliğini vurgulayan menüsünde vegan,
vejetaryen, glütensiz seçenekler ile hizmet
vermeye devam ediyor. Restoranın amacı
erişilebilir bir sağlık hareketine öncü olmak.
Menüde vegan kahvaltı, vegan muhammara,
humus, enginar, falafel ve nachos gibi
ürünlere yer veriliyor. Tatlı menüsünde ise 8
farklı çeşit vegan tatlı bulunuyor.
İstanbul, Etiler’de hizmet veren bir diğer
vegan – vejetaryen restoranı Bi Nevi Deli’nin
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Nişantaşı’ndaki Healin Foods doğal, taze, temiz yemek önceliğini vurgulayan menüsünde vegan,
vejetaryen, glütensiz seçenekler sunuyor.

menüsü tamamen işlenmemiş veya mümkün
olan en az şekilde işlenmiş ve bitkisel bazlı
ürünlerden oluşuyor. Menünün ana içeriğini
mevsim sebzeleri ve meyveler, tahıllar,
baklagiller, badem, ceviz, kaju, ay çekirdeği
gibi kuruyemişler ve yağ olarak ise taze
avokado yağı, soğuk sıkım zeytinyağı, susam
yağı, Hindistan cevizi, kakao ya da herhangi
bir katkı maddesi içermeyen yer fıstığı yağı
kullanılıyor.

D

ünya genelinde vejetaryen restoran
ve kafe olarak ünlü Govinda’s
zincirinin Türkiye’deki tek şubesi
Govinda, Mecidiyeköy’de bulunuyor.
Ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek saf vejetaryen
Hint mutfağı olarak hizmet veriyor.
Goranga Yoga Merkezi içerisinde yer
alan Govinda’da vegan ve vejetaryen

yiyecekler Ayurvedik ve Satvik prensiplere
göre hazırlanıyor. Mutfakta çalışan herkes
Bhakti yoga pratiği yapıyor ve yiyecekler
5000 yıllık geleneksel Vedik kültürü
doğrultusunda hazırlanıyor ve servis
ediliyor. Bhakti Yoga ismi verilen bu pratiğe
göre, yemeği hazırlayan kişiler her gün
meditasyon yaparak, sevgi ile yemeklerini
pişiriyorlar. Menüsünde vejetaryen köz
patlıcan çorbası, sebzeler ve yeşil mercimekli
Hint usulü vegan sambar çorbası, Ayurvedik
beslenmeyi sevenler için sarı mercimek,
basmati, mevsim sebzeleri, baharatlar
ile servis edilen vegan Khichari, Hint
mutfağının popüler böreği peynirli Samosa
da vejetaryen olarak servis ediliyor. Vegan
ve vejetaryen sosisler, sucuklar, dürümler,
hamburgerler, sandviçler ve çok daha fazlası
Govinda mutfağında sunuluyor.

Vegan
beslenmeye
olan eğitim
gün geçtikçe
artarken
gastronomi
de bu trende
tabakları ile
ayak uyduruyor.
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Aqua denklemi
Hiç kimsenin ama aslında hepimizin neden
olduğu çevre kirliliğinde su yüzeyinde
ve altında kalan atıkların etkisi ve deniz
kirliliği gerçeği.
Yazı Hale Pamuk

G

eçmiş zamanların notlarında
ve tez antitez ikilemlerinde
gerçekleşen keşifler, Mars’a
giden ve hatta uzayı bir turizm noktasına
çeviren insanlık adına büyük atılımlara
neden oldu. Zira dünyanın düz olduğunu
ya da bir boğanın boynuzlarının üzerinde

tepsi şekilde durduğunu savunanların var
olduğu tarihimizde sorgulama yeteneğine
sahip kişilere saygı duymak gerekir.
Coğrafi keşiflerin izinde farklı kıtaların
varlığını kanıtlamak için su kütlelerine
atılan ve merak duygularına yenik düşen
denizcilerin gözünden “kirlilik” temasını

ÇEVRE

ele almak da enteresan sayılabilir. Demek
istediğimiz 1492 yılında Hindistan zannettiği
Amerika’ya adım atan Christopher Columbus
deniz seyrinde, şu sıralar 23 milyon metrik
tona ulaşan plastiğin bir kısmını sizce görmüş
müdür? Portekizli denizci Bartolomeu Dias
1486 yılında sürüklendiği fırtınayla Ümit
Burnu’nu keşfederken gördüğü biyoçeşitlilik
ile şu an ki bir kaşifin aynı rotada
deneyimleyeceği çeşitlilik aynı mıdır? Bir
diğer taraftan yüzyıllar öncesine gitmemize
bile gerek kalmıyor çünkü deniz kirliliği artık
neredeyse günün her saatinde tonlarca metre
küp atıkla kirlenmeye devam ediyor. Bu
noktada 1997 yılında yüzyılın keşfini yapan
Charles Moore’u da anmalı. Zira kendisi 8.
kıta olarak kabul edeceğimiz Büyük Pasifik
Çöp Alanı’nı tesadüfen keşfeden bir gemici.
İnsanlığın her alanda gelişiyor olması
beraberinde kendine ait bir dünya
yaratmasına sebep oluyor. Ben önceliğinin
bulunduğu ve geri kalan hiçbir canlı
formunun ya da doğanın dikkate alınmadığı
bir düşünce sisteminde küresel ısınma
ve iklim değişikliği gibi sorunların var
oluyor olması çok doğal. Özellikle Sanayi
Devrimi’nden bu yana doğaya verilen
zararlara göz yuman insanlık, cezasını
gelecek nesillere aktarmaya devam
ediyor. Hava, toprak, su, ses, ışık, plastik
ve sıralayabileceğimiz birçok başlıkla
birlikte her geçen gün farklı bir tema,
çevre kirliliğinin altını dolduruyor. Her
birine sayfa sayfa yazılar yazabileceğimiz
bu konulardan özellikle ekim ayı için
“deniz kirliliği”ne dikkat çekmek istiyoruz.
Özellikle geçtiğimiz yaz ülkemizde de
görünen deniz salyası ve bir süredir kendine
ayrı bir kıta oluşturan plastiklerin izinde
deniz kirliliği, diğer çevre sorunlarında da
olduğu gibi ivedilikle adım atılması gereken
başlıklardan.

D

eniz kirliliğini ana hatları ile iki
tip atıkla ele alabiliriz: çöpler ve
kimyasallar. Kimyasal atıkların
su ile karışması büyük ölçüde insan

faaliyetleri ile bağlantılı. Büyük ya da
küçük ölçekli fabrika atıkları ve çifçilerin
gübre kullanımındaki bilinçsiz hareketleri
kirliliğin başlıca etmenlerinden. Biriken azot
ve fosfor gibi elementler alg patlamalarına
neden oluyor. Neticede ise çevre ve sağlık
problemleri ortaya çıkıyor, hem insanlar hem
de canlılar adına. Bir diğer taraftan deniz
kirliliği balıkçılık ve turizm gibi sektörleri
de olumsuz yönde etkiliyor. Denizdeki
çöp topluluğunun %80’i ise karadan gelen
atıklardan oluşuyor. Su kütlelerinde en
çok görünen atıklar arasında izmarit,
şişe kapakları, yiyecek ambalajları, olta
takımları, alışveriş poşetleri gibi daha çok
plastik ürünlerin var olduğunu görüyoruz.
Plastik maddesinin doğada yok olmasının
yüzlerce yıl sürdüğünü bildiğimizden de
deniz kirliliğini direkt ve doğal olarak
plastik ile eşleştiriyoruz. Ancak bu listemize
pandemi ile birlikte maskeleri de eklemek
gerekiyor. Zira içerisinde bulunduğumuz
senede balıkların midesinden çıkartılan
konserve kutuları ya da denizatlarının
kuyruklarına takılan maske görseller ile
karşılaştığımızın altını yeniden çizmeliyiz.

D

enize karışan kimyasallar ve yok
olamayan çöpler dünya üzerinde
yaşayan her bir canlıyı etkiliyor.
Su içerisinde yaşayan küçük organizmalar,
mikroplastik adı verilen küçük plastik
parçalarla ister istemez beslenmek zorunda
kalıyor. Bu beslenme şekli ise canlıların
dokuları tarafından emiliyor ve bir zincir
halinde diğer deniz canlılarına aktarılıyor.
Büyük balık, küçük balığı yer söylemindeki
metaforik anlamların dışında küçük plastik
büyük plastiği kapsar cümlesini günümüzün
deniz kirliliği gerçekliğinde kurabiliriz.
Demek istediğimiz, mikroplastik tüketen
küçük organizmalar daha büyük balıklar
tarafından yendiğinde, toksik kimyasallar
aynı oranda o canlının dokusunun bir parçası
haline geliyor. Bu şekilde, mikroplastik
kirlilik besin zincirinde yukarı doğru hareket
ederek sonunda sofralarımızdaki yerini
alıyor.
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S

cience dergisinde yayınlanan bir
makaleye göre, her yıl nehirlere,
göllere ve okyanuslara 23 milyon
metrik tona kadar plastik karışıyor. Bu hızı
en kısa sürede düşürmezsek rakamın 2025
yılına kadar iki, 2040’a kadar ise üç katına
çıkması öngörülüyor. Bir diğer taraftan farklı
türdeki plastiklerin her biri su yüzeyinde
kalmıyor ve kimisi denizin dibine çöküyor.
Araştırmacılar, yüzeyde görünen plastiklerin
karaya oturmuş olanlardan daha tehlikeli
olduğunun altını çiziyor.
Bu sene özellikle ülkemizin farklı
kıyılarında deneyimlemiş olduğumuz
deniz salyası da bu yazımızın kirlilik
konularındandı. Denizlerde oluşan
mikroorganizmaların aşırı artış göstererek
ortama salgıladıkları organik bileşikler
sonunda oluşan müsilaj, yüksek azot ve
fosforun bulunduğu noktalarda beliriyor.
Kısacası biyolojik ve kimyasal birçok
etmenin bir araya gelmesi ve bunun üzerine
eklenen sıcaklıkla birlikte su üzerinde ve

altında sümüksü bir yapı oluşuyor. Nedeni
ise; Marmara Denizi’nde bir süredir
sıcaklığın normallerin üzerinde seyretmesiki burada 2-3 derece artıştan bahsediyoruz-,
denizdeki azot ve fosforun fazla olmasıyazımızın başında denizlere dökülen
kimyasalların altını çizmiştik- ve tabii ki
tahmin edileceği üzere iklim değişikliği.
Yapılan araştırmalara göre 1980 yılından
itibaren denizlerdeki müsilaj sorunu hızla
artmaya devam ediyor. Akdeniz havzası
ve sığ Adriyatik Denizi’nde de görülen
deniz salyası ilk kez 1729 yılında rapor
ediliyor. 2 ya da 3 ay canlılığını koruyan
bu oluşum zaman içerisinde dibe çökerek
denizin dibinde yaşayan canlıları kapladığı
sümüksü tabasıyla oksijensiz bırakarak
boğuyor. Bu durum da tıpkı plastikte olduğu
gibi balıkçılık ve turizmi etkiliyor. Bilim
insanları deniz salyasının iklim değişikliği,
alçak basınç sistemi, yoğun ve şiddetli hava
olayları ile bağdaştırırken önlem alınmadığı
takdirde su yüzeyinde ve altına müsilajı
görmeye devam edeceğimizi dile getiriyor.
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H

enüz deniz kirliliğinde ülkelerin ve
büyük çaptaki firmaların atıkları
adımlara değinmeden birkaç
araştırmadan bahsetmek isteriz. YouGov ve
Orange Ocean tarafından ortak yürütülen
ve beş kıtada toplam yedi ülkede yapılan
bir araştırma, Almanya’nın % 49’unun ve
İngiltere’nin %55’inin okyanus ve denizlerin
kirlenmesini en önemli çevre sorunu olarak
gördüğünü dile getiriyor. Avustralya’nın
yüzde 40’ı denizlerin kirlenmesinden
mustaripken % 43’lük bir kesim küresel
ısınmayı daha büyük bir tehdit olarak
görüyor. Amerika kıtasında ise okyanuslar
ve denizlerindeki plastik atıklar üçüncü
büyük çevre sorunu. İlk sırada küresel ısınma
ardında da içme sularındaki kirlilik yer
alıyor.
Hatırlayacağınız üzere 2019 yılında
çıkarılan tek kullanımlık plastik ürünlerin
kullanım yasağı geçtiğimiz yaz Avrupa
Birliği’nde yürürlüğe girdi. Alman Sağlık
Bakanlığı’nın sunmuş olduğu verilere göre
ülke sınırları içerisinde saatte yaklaşık 320
bin tek kullanımlık bardak çöpe atılıyor.
Bu konsepte ait tabak, çatal ve bıçakların
ise 2017 yılında 346 bin tondan fazla
bir çöp yığını oluşturduğu biliniyor. Bir
diğer taraftan tek kullanımlık ürünlerin
toplanmasının belediyelere maliyetinin
700 milyon euro olduğunun altı çiziliyor.
Ancak plastik kullanımının azaltılması bu
madde yerine geçebilecek alternatifleri
de beraberinde getiriyor, kağıt ise akla
ilk gelenlerden. Yetkililer bu konuda da
uyarılarını sürdürüyor. Plastik yerine kağıt
kullanımının ormanları yok edebileceği
sorununa dikkat çekiyor. Tek kullanımlık
plastik ürünleri hayatından çıkarma sözü
veren ülkelerden de bahsetmeliyiz. Hindistan
2022’ye kadar sözünü yerine getireceğini
söylüyor aynı zamanda Galapagos Adaları
da bu konuda adımlar atacağının altını
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çizdi. 2025 yılına kadar tüm şişelerini geri
dönüştürülmüş plastikten üretme taaddütü
veren isimlerden biri de Evian. Hafızamızı
biraz zorlarsak markanın 2019’da ilk %100
geri dönüştürülmüş şişelerini Wimbledon’da
tanıttığını anımsayacağız.
Yeniden Marmara Denizi’ndeki müsilaj
probleminde atılan adımlara dönecek olursak,
Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/
TURMEPA iş birliğindeki Mavi Nefes
Projesi’ne de değinmek gerekiyor. Deniz
kirliliğini önlemek adına atık yüzey temizliği
ve bölge illerdeki deniz temizliği konusunda
farkındalık eğitimlerini kapsayan proje 3 yıl
boyunca devam edecek. İstanbul Boğazı’nı
temizleyecek 2 adet deniz süpürgesi, acil
durumlarda müsilaj ve katı atık temizliği
yaptığı gibi gerekli durumlarda farklı
bölgelerde de deniz temizliğinde kullanılacak.
Bir diğer taraftan çevre kirliliğinde atılan
adımlar kadar farkındalığın da bir hayli
önemli olduğunu savunanlardanız. Bu
yüzden Mavi Nefes Projesi kapsamında
gerçekleşecek olan eğitimlerin esas amacı
gelecek nesilleri bu konu nezdinde doğru ve
sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek.

N

eticede bu dünya boş bir ceviz gibi
soğumadan önce çevre ve doğanın
bize sunduklarına saygı duymayı
öğrenmemiz gerekiyor. Yaşamanın ciddiye
alınması gerektiğini her daim savunan bizler
sadece kendimiz için değil gelecek nesillerin
akıbeti ve dünyayı paylaştığımız her bir canlı
için çevre kirliliği adına adımlar atmalıyız.
Aksi takdirde denizlerin sadece pisliklerle
dolduğu ve artık bir zamanlar kıyısında
oturup leziz balıklar yiyebileceğimiz bir
yaşantımız olamayacak. Bunun nedeni ise
eğer denizlerdeki plastik oranı aynı hızla
büyümeye devam ederse 2050 yılında
okyanuslardaki balıklardan çok plastiklerin
olacağı gerçeği.
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Pandemi gölgesinde NBA
Neredeyse bir yıla iki sezonu sığdıran
NBA’de yeni bir şampiyonumuz var.
Yazı Buğra Aydar

G

eçen yıl “bubble” içerisinde
seyircisiz oynanan play-off’lardan
sonra seyircili bir play-off izlemek
tüm basketbol severler için özlem duyulan
bir konuydu. Her ne kadar üst üste gelen
sakatlıklar biraz buruk bir tat verse de,
alıştığımız düzendeki bir play-off’un sonuna
kadar tadına varıldı.
Milwaukee Bucks sezon başında
favoriler arasında gösteriliyordu. Fakat
gerek sezon içerisinde gerekse de playoff’ların ilk turlarında gösterdikleri dalgalı
performans nedeniyle eleştiri oklarına
epeyce maruz da kaldılar. Her şeye rağmen
Wisconsin takımı 50 yıllık aradan sonra
tarihlerindeki 2. NBA şampiyonluğuna
ulaşmayı başardı. Bu başarıda en büyük
pay sahibi haliyle Bucks’ın Nijerya asıllı
Yunan süperstarı Giannis Antetokounmpo
oldu. Önceki iki normal sezonun MVP
ödülünü üst üste kazandıktan sonra playoff performansları nedeniyle mezkûr
eleştirilerin başrolündeydi. “Greek Freak”
lakaplı oyuncu sezona, kontratının son yılına
girmesi nedeniyle takımdaki son sezonu
olabileceği söylentileri ve şampiyon olacak
bir takımın bir numaralı süperstarı olabilecek
çapta olmadığı eleştirileri ile başladı. Önceki
iki sezonun aksine normal sezonu domine
eden bir Bucks izlemiyorduk bu sene. Son

yıllarda şampiyonluk adayı takımlardan
sıklıkla gördüğümüz sabit hızla seyreden,
play-off’lara birinci sıradan girmektense
daha az yıpranmış girmeyi tercih eden bir
görüntüdelerdi.

F

akat hesapta “süpürge” çıktı. Geçen
yıl konferans yarı finalinde elendikleri
Miami Heat’e karşı rövanşı 4-0 ile
alıp (NBA tabiriyle, rakibi süpürerek) 2.
tura yükselmeyi başardılar. 2. tur için herkes
Brooklyn Nets serisinin Doğu Konferansı’nın
erken finali olduğu düşüncesindeydi. Ne
var ki daha ilk maçın ilk dakikasında James
Harden’ın sakatlanması ile ağızda ekşi bir
tat bıraktı. Üzerine dördüncü maçta yine
Nets’ten Kyrie Irving’in sakatlanması da
eklenince, 2-2’ye gelen serinin Bucks’ın
avucunda olduğu konuşulmaya başlandı.
Gelgelelim 5. maçta Kevin Durant’in birkaç
yüzyıl önce gerçekleşse menkıbelere konu
olabilecek performansı ile karşı karşıya
kaldılar. Tek bir saniye bile oyundan
çıkmadığı maçı 49 sayı, 17 ribaunt ve 10
asistlik bir performans ile tamamlayıp
galibiyet getirmesi, Bucks’ın üzerindeki soru
işaretlerinin artmasına neden oldu.
6. maçı sahasında kazanan Bucks’ın 7.
maç için seriyi tekrar Brooklyn’e taşımasıyla
bizi belki de 2021 play-off’larının en
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iyi maçlarından biri bekliyordu. Kyrie
Irving’den yoksun, Harden’ın da sakat
sakat oynadığı maçta Nets’i yine sırtlayan
Kevin Durant oldu. Hatta 1 saniye kala maçı
kazandıran şutu soktuğu düşünülen Durant’i
bundan alıkoyan ayakkabısının ucu olmuştu.
Durant’in ayağı birkaç santim geride olsa
ya da belki de ayakkabı numarası bir-iki
numara küçük olsa bir üst tura çıkan Nets
olacaktı. İki sayılık baskete çevrilen o atış
maçı uzatmaya götürmeye yetmişti. Ancak
5. maçta olduğu gibi bu maçta da 48 dakika
sahada kalan Durant’in 5 dakikalık uzatmada
yorgunluğu her halinden belli olunca
2006’dan beri uzatmaya giden ilk yedinci
maçın galibi ve Doğu Konferansı Finalisti
Milwaukee Bucks oluyordu.

K

onferans finallerinde karşılarına
playoff’un en büyük sürprizlerinden
birini yaparak 5. sıradan girdikleri
playoff’larda konferans finaline kalmayı
başaran Atlanta Hawks vardı. Süpürülerek
4-0 ile elense dahi başarılı bir sezon
geçirdiği düşünülecek Hawks karşısında

elbette Bucks net favori olarak seriye
giriyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya
uymadı. İlk maçta bu kez 48 sayılık bir
Trae Young performansı ile karşılaştılar
ve evlerinde oynadıkları maçı kaybederek
seriye başladılar. İlk maçın şokunun
ardından önce 34 sayılık bir galibiyetle
seriye eşitliği getirdiler. Akabinde de
Atlanta’daki ilk maçı kazanmaları hem ev
sahibi avantajını geri almalarını hem de
psikolojik olarak toparlanmalarını sağladı.
Üzerine Atlanta Hawks’ın süperstarı Trae
Young üçüncü maçta hakemin ayağına
basarak sakatlanınca herkes Bucks’ın
serinin geri kalanında zorlanmadan NBA
finaline gideceğini düşünmeye başladı. Fakat
“Beş dakikada değişir bütün işler” misali
kabus bir 4. maç ile karşı karşıya kaldılar.
Young’ın olmadığı Hawks’tan 22 sayılık
mağlubiyet pek sorun olmayabilirdi eğer
maç içerisinde Giannis’in yaşadığı sakatlık
olmasaydı. O sakatlık anını görenler resmi
açıklama gelene kadar play-off’ların kalanı
bir yana önümüzdeki sezonu da kaçırabilir
endişelerine kapılmaya başlamıştı.
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A

ma Bucks kalan 2 maçı da kazanıp
47 yıl sonra ilk kez NBA Finalleri’ne
kalırken Giannis’ten de iyi haberler
geldi. Başka bir oyuncunun başına gelse
aylarca onu sahadan uzak tutabilecek o
pozisyon Giannis’in bir hafta sonraki NBA
Finali ilk maçına çıkmasına bile engel
olamayacaktı. Finalde ise karşılarında
sezonun flaş takımlarından Phoenix Suns
vardı.
Phoenix, geçen sezon bubble’da
yakaladıkları çıkışın verdiği öz güven
ve akabinde yazın yaptıkları Chris Paul
hamlesiyle yeni sezonda net bir playoff adayı haline gelmişti. Sezon boyunca
gösterdikleri performans ile bundan daha
fazlası olduklarını gösterdiler. Normal
sezonu Utah Jazz’in yalnızca bir galibiyet
arkasında hem Batı Konferansı hem de
NBA’in en iyi ikinci derecesine sahip
olarak tamamlamayı başardılar. Play-off ilk
turunda karşılarında “bubble şampiyonu” Los
Angeles Lakers vardı. 2-1 geriye düşmelerine
rağmen üst üste 3 maç kazanarak bir üst tura
çıkmayı başardılar.

2

. turda ise karşılarında normal sezonun
MVP’si Nikola Jokic’e sahip olan
Denver Nuggets vardı. Sezon boyunca
performanslarıyla şampiyonluğa aday
takımlardan görülseler de play-off’lara bir
ay kala Kanadalı yıldızları Jamal Murray’in
ön çapraz bağı sakatlığıyla sezonu kapaması
sonucunda bu konumlarını kaybettiler.
Suns halihazırda serinin favorisi olarak
gösteriliyordu ama onlar açısından bile
beklenenden kolay bir seri oldu ve 4-0 ile
Konferans Finali’ne yükseldiler.
2010 yılından bu yana play-off’a
kalamayan bir takımken şimdi Konferans
Finali’nde ev sahibi avantajı ile yer
alıyorlardı. Üstelik karşılarında önceki turda
Utah Jazz’i elerken süperstarları Kawhi
Leonard’ı sakatlığa kurban vermiş Los
Angeles Clippers vardı. Phoenix için her
şey yolunda gidiyor gibi görünürken, Chris
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Paul’den seri başlamadan önce gelen Covid
pozitif haberi Phoenix’in tek sorunu olarak
görünüyordu. Paul’ün Covid protokolü
nedeniyle oynayamadığı ilk maçın yıldızı
Suns’ın süperstarı Devin Booker oluyordu.
40 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle oynayıp maçı
kazandırmasının yanı sıra kariyerindeki ilk
triple-double’ını da bir Konferans Finali’nde
yapmayı başardı. İkinci maçta öne çıkan
oyuncu da Paul’ün yokluğunda ilk beşte
onun yerini alan ve 29 sayıyla oynayan
Cameron Payne oluyordu. Ama maçta en
çok akıllarda kalan, 0.7 saniye kala bir
sayı geride olan Phoenix’e Jae Crowder’ın
pasında DeAndre Ayton’ın maç kazandıran
alley-oop smacı olacaktı.
Paul’ün de dönmesiyle birlikte seriyi daha
kolay bitirebileceği öngörülen Phoenix’in
karşısına ise son iki play-off’ta çok eleştirilen
Paul George çıkacaktı. İlk olarak evlerindeki
birinci maçta yıldızlaşıp seriyi 2-1’e getirdi.
4. maç karşılıklı çok kötü şut performansına
sahne olunca düşük skorlu geçen maçta
Phoenix 84-80 galip gelerek seriyi 3-1’e
getirdi. 5. maçta kendi seyircisi önünde
seriyi bitirmesi beklenen Phoenix’e 41
sayı ve 13 ribauntluk performansı ile yine
dur diyen Paul George olacaktı. 6. maça
gelindiğindeyse sahne sırası eski takımına
karşı oynayan Chris Paul’deydi. 41 sayı ile
kariyerinin en yüksek sayı istatistiğini egale
ederek Suns’ı rahat bir galibiyete ve doğal
olarak da NBA Finali’ne taşımayı başardı.

B

u yıldan önce Phoenix Suns NBA
Finalleri’ne en son kaldığında
takvimler 1993 yılını gösteriyordu.
O dönem normal sezon MVP’si ödülünün
de sahibi Charles Barkley liderliğindeki
Kevin Johnson, Dan Majerle ve Danny
Ainge gibi isimlerin olduğu kadro Michael
Jordan’a ve Chicago Bulls’a toslamıştı. Bu
kez karşılarında kendileri gibi yıllardır NBA
Finalleri’ne kalamamış bir kulüp vardı.
Maç saatine kadar oynayıp
oynamayacağına dair net haberler çıkmayan

KÜLTÜR

Giannis sahaya çıkıp 20 sayı 17 ribauntluk
bir performans sergilese de hem sakatlığın
etkileri hem de faul problemine girmesi
nedeniyle kısıtlı süre sahada kalabiliyordu.
Suns’ta ise 32 sayı 9 asistlik performansı
ile yıldızlaşan Chris Paul Suns’ın 1-0 öne
geçmesinde belki başroldeki isim oluyordu.
2. maçta daha iyi durumda olduğunu
göstermek istercesine oynayan bir Giannis’e
rağmen Suns evinde ikide iki yaparak
çıkmayı başarıyordu. Bu kez attığı yedi
üçlükle öne çıkan isim Booker’dı. Giannis’in
42 sayı ve 12 ribauntluk performansına
destek verecek bir Bucks oyuncusu
olmayınca seri Milwaukee’ye 2-0 ile
taşınıyordu.

B

ucks’ın sahasındaki ilk maçta
Giannis performansına 2. maçta
kaldığı yerden devam etti. 41 sayı
13 ribauntluk performansı bu kez takım
arkadaşlarından da destek görünce Bucks
görece rahat bir galibiyet aldı. Giannis bu
istatistikleriyle Shaquille O’Neal’dan sonra
iki final maçında üst üste “40-10” yapan
ikinci oyuncu olmayı başardı. Bundan ziyade
maçın ardından en çok konuşulan konu
play-off’larda serbest atış çizgisinde sorun
yaşayan Giannis’in çizgiden 13/17 isabet
bulmasıydı.
Dördüncü maç ise Khris Middleton-Devin
Booker düellosuna sahne olacaktı. Booker’ın
42 sayısına Middleton 40 sayıyla yanıt
veriyordu. Sayı düellosunda geride kalsa
da Middleton, maçın son 2,5 dakikasında
takımı 2 sayı gerideyken bulduğu 6 sayı
ile yıldızlaşıyordu. Fakat gerek bu maçtan
gerekse de tüm final serisinden yıllar sonra
bile en çok akıllarda kalacak an 1:19 kala
Giannis Antetokounmpo’nun DeAndre
Ayton’a yaptığı blok olacaktı. Devin
Booker ile ikili oyunda Booker’ın Ayton’a
havada tamamlaması için pası attığında bir
ayağı serbest atış çizgisinde ve potaya sırtı
dönük olan Giannis, bir saniye sonra topu
smaçlamak üzere olan 2.11 boyundaki De
Andre Ayton’ı bloklamayı başarmıştı.

S
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eri beşinci maç için tekrar Phoenix’e
döndüğünde momentum artık
Bucks’a geçmişti. Devin Booker, 4.
maçtaki performansında kendisine destek
bulamamıştı. 5. maçta takım arkadaşlarından
da destek alan Booker yine 40 sayılık bir
performans ortaya koymayı başarıyordu.
Fakat bu kez de Bucks’ta Giannis ve
Middleton’ın iyi performanslarına, Jrue
Holiday’in 27 sayı 13 asistlik performansı
ekleniyordu. Savunmada zaten müthiş bir seri
çıkaran Jrue Holiday 16 saniye kala takımı
bir sayı öndeyken Suns hücumunda Devin
Booker’dan topu çalarak aslında maçı getirdi.
Keza üç saniye sonra karşı sahada süreye
oynaması beklenirken Giannis’e çıkardığı
alley-oop pasıyla maça da noktayı koyan isim
oluyordu.
Şampiyonluk yüzüğüne kendi
evlerinde kazanacakları bir maç uzaklıkta
olan Bucks’ta 6. maçta ise Giannis
Antetokounmpo tarihe geçecek bir
performansın arifesindeydi. 50 sayı, 14
ribaunt ve 5 blokla 1958 yılında Bob Pettit’in
attığı 50 sayıdan beri bir şampiyonluk
maçında 50 sayı atan ilk oyuncu oluyordu.
77-77 eşitlikle girilen son çeyrekte attığı 13
sayının yanı sıra 3. maça nazire yaparcasına
serbest atış çizgisinde 17/19’luk bir
isabet yakalamayı da başarmıştı. Playoff’lar boyunca %55’lik bir yüzdeyle
oynadığını hatırlatırsak Giannis’in nasıl
bir gün geçirdiğini anlamamız biraz daha
kolaylaşır. 105-98’lik galibiyet sonrası
doğal olarak finallerin MVP’si ödülü de
Antetokounmpo’ya gidiyordu.

1

8 yaşına kadar herhangi bir vatandaşlığa
sahip olmayan, Yunanistan ülke sınırları
dışına çıkamayan, seçileceği 2013
NBA Draft’ından yalnızca 2 ay önce Yunan
pasaportu almayı başaran ve soyadı Yunan
alfabesine uyarlanırken “Adetokunbo’dan”
“Antetokounmpo’ya” evrilen bu genç adam
8 sene içinde basketbolun zirvesindeki isim
oldu. NBA’e bu yüzden bağımlıyız. Ve neyse
ki NBA 19 Ekim itibarıyla start alıyor.

19 Ekim
itibarıyla
NBA
start
alıyor.
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Katherine Bernhardt, Panther and r2d2, 2019.
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Frieze London 2021
Dünyanın önde gelen galeri seçkisi The
Regent’s Park’ta, 13-17 Ekim tarihleri
arasında Frieze London ve Frieze
Masters’da yeniden bir araya geliyor.
Yazı Tuğçe Kaprol

U

luslararası önemli galerileri bir
araya getiren Frieze London,
güncel sanata dair bir dizi proje ve
söyleşiye de özel programlar aracılığı ile
yer veriyor. Frieze Week, Londra genelinde
müze ve galeri ortak etkinlikler programı
ile gerçekleşiyor. Frieze Viewing Room’un
fuara özel olarak paralel yürüttüğü edisyonu
da yüz yüze etkinliği ve genişletilmiş

online programı ile dünya çapında sanat
profesyonelleri ve izleyicisini bir araya
getiriyor.
Frieze Londra, uluslararası önde gelen
galerileri, gelecek vadeden genç sanatçıları
keşfetme ve bilindik sanatçıların son dönem
işlerini bir arada görmek için izleyicilere
fırsat sunuyor. 2021 edisyonunda Sadie

SANAT

Seul menşeli Kukje Gallery etkinlikte yerini alıyor.

Coles HQ, Hauser & Wirth, Xavier Hufkens,
Taka Ishii Gallery, Karma, Kukje Gallery,
Matthew Marks Gallery, Mendes Wood
DM, Maureen Paley, Sfeir-Semler Gallery,
Stevenson ve David Zwirner galeri yer
alıyor.

F

uarın ana bölümünün yanı sıra Focus
isimli bölüm, son 12 yıl içerisinde
kurulan galerilere ayrılmış ve
günümüzün en heyecan verici yükselen
sanatçıları için bir platform sağlıyor. Focus
bölümünün katılımcıları arasında Arcadia
Missa, Emalin, Empty Gallery, Instituto
de Visión, Hot Wheels Atina, Edouard
Malingue Galeri, PM8 / Francisco Salas,
Proyectos Ultravioleta ve Temnikova &
Kasela yer alıyor.
Frieze London, küratörlüğünü Cedric
Fauq’un (Palais de Tokyo küratörü ve
yeni Baş Küratör, CAPC musée d’art

contemporain de Bordeaux) yaptığı,
uluslararası sanatçıların yer aldığı yeni bir
bölümle bir kez daha ön plana çıkaracak.

U

nworlding, fuar boyunca alana
yayılıyor, Nora Turato’nun (Gregor
Staiger) büyük bir çalışmasını,
Ndayé Kouagou’nun (Nir Altman) bir
video yerleştirmesini ve Natacha Donzé’nin
(Parlamento Galerisi) anıtsal bir parçasını
içerecek. Bu yılki fuarda ayrıca, Editions
bölümünde, Paula Rego (Cristea Roberts),
Yinka Shonibare (Cristea Roberts), Georg
Baselitz (Knust Kunz), Do Ho Suh (STPI),
Julie Mehretu (Borch Editions), Frank
Bowling (Paragon) ve daha fazlası gibi
günümüzün en ünlü çağdaş sanatçılarının
baskı işleri ve dünyanın önde gelen
yayıncıları sergilenecek.
Parkın karşısında yer alan Frieze Masters,
nadir antiklerden eski ustalar resimlerine,
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Xavier Hufkens, birden fazla neslin önde gelen çağdaş sanatçılarını ve çalışmalarını temsil ediyor.

20. yüzyılın armatürlerine kadar altı bin
yıllık sanat tarihini bir araya getiriyor.
Ziyaretçiler, burada sanat tarihinin pek çok
farklı kesimini bir arada deneyimleyebilecek.

F

uarda önde gelen galerilerden öne
çıkan isimler arasında Acquavella
Galleries, Colnaghi, Marian Goodman
Gallery, Johnny Van Haeften, Lévy Gorvy,
Kukje Gallery, Nahmad Contemporary,
Perrotin, Thaddaeus Ropac, Shibunkaku and
Skarstedt Gallery, ArtAncient, Gisèle Croës
- Arts d’Extrême Orient s.a, Peter Finer,
Sam Fogg ve Dr. Jörn Günther Rare Books
bulunuyor.
Frieze Masters ayrıca, küratörlüğünü
Luke Syson’ın (Fitzwilliam Müzesi
direktör) üstlendiği Stand Out adlı yeni
bir bölümü de tanıtacak. Stand Out, farklı
ortamlardaki sanat eserleri arasındaki
hiyerarşik ayrımların ötesinden bakarken,
göz kamaştırıcı ve talepkâr malzemeler
kullanarak, genellikle ‘dekoratif’ veya

‘işlevsel’ olarak adlandırılan sanat objelerini
heykelsi ve kavramsal parlaklık ile yeniden
gözden geçirecek. Katılımcı galeriler
arasında Prahlad Bubbar, Alessandra Di
Castro Antichità, Gisèle Croës - Arts
d’Extrême Orient s.a., Sam Fogg, Oscar
Graf, Stuart Lochhead Sculpture, Raccanello
& Leprince and Tomasso Brothers Fine Art
bulunuyor.

N

ew York Drawing Center Genel
Müdürü Laura Hoptman tarafından
dünyanın dört bir yanından avangart
sanatın öncülerine adanan Spotlight bölümü
de geri dönüyor. Gözden kaçan ve nadir
görülen uygulamaların solo sunumlarını
içeren Feliciano Centurión (Cecilia Brunson
Projects / Galeria Millan), Beauford Delaney
(Michael Rosenfeld Gallery) ve Alice Rahon
(Gallery Wendi Norris) da dahil olmak üzere
çeşitli sanatçı gruplarını destekliyor.
Bu yılki LIVE programın küratörlüğünü,
film yapımcısı ve programcı Rabz Lansiquot
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David Zwirner New York, Paris, Londra ve Hong Kong olmak üzere farklı lokasyonlarda
çağdaş sanatın izlerini takip ediyor.

ile disiplinler arası yazar, editör ve sanatçı
olan Imani Robinson arasındaki Londra
merkezli sanatsal ve küratöryel bir iş birliği
olan Languid Hands üstleniyor. İkili,
2020’den beri Cubitt Artists’in küratöryel
üyesi ve sergiler, hareketli görüntü, metin,
performans ve halka açık programlama
arasında siyah sanatsal pratiğin denenmesi
ve geliştirilmesi için bir platform olan
‘Gerçek Kapanma Yok’u sunuyorlar. LIVE
programları, bu sorgulama yöntemini, eşik
alanı, somutlaşma, dönüşüm ve kederi
keşfeden performanslarla genişletiyor.
Rebecca Bellantoni, Ebun Sodipo ve Ashley
Holmes’un çalışmalarını içerecek şekilde
hazırlanan kadro, 13 Ekim’den itibaren
https://www.frieze.com/ ’da çevrimiçi olarak
ağırlanacak.

K

üratör ve kültür eleştirmeni Jeppe
Ugelvig tarafından yönetilen
bu yılki Frieze London Talks,
sanatsal iş birliği ve değişim ekonomilerine
odaklanacak. Program, disiplinler içinde

ve arasında sanat üzerine düşünmek için
sanatçılar ve yaratıcılar arasındaki yeni
ve uzun süreli ilişkilerden yararlanıyor.
Görüşmeler, Frieze’nin Londra’daki popup sergiler için yeni mekanı No. 9 Cork
Street’te hem çevrimiçi hem de yüz yüze
gerçekleştirilecek. Öne çıkanlar arasında;
önümüzdeki yıl Documenta 15’ten sorumlu
sanatçı kolektifi Ruangrupa’nın Frieze’nin
kurucusu Matthew Slotover ile söyleşisi ve
sanatçı Jes Fan’in sanatçı Rindon Johnson
ile söyleşisi bulunuyor.
Frieze Masters’da, Dr Nicholas Cullinan
(Ulusal Portre Galerisi Direktörü) tarihi
sanat ve çağdaş uygulama arasındaki
bağlantıları keşfetmek için çağdaş
sanatçıları, yazarları ve küratörleri bir
araya getiren Frieze Masters Talks’un
küratörlüğünü yapmak üzere geri dönüyor.
Bu yıl programda Kaye Donachie, William
Kentridge, Erdem Moralıoğlu, Amie Siegel,
Michael Borremans ve Dries Van Noten gibi
dünyaca ünlü katılımcılar yer alacak.
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Değişken rol
Otonom sürüş teknolojisi ile ev
konforunda seyahatin değişen notlarında
Lincoln Navigator.
Yazı Efe Uygur

G

ünümüzün dinamik yaşam biçimi
hem fiziksel hem de zihinsel
yorgunluğumuzun ana sebeplerinden
bir tanesi. Günlük rutinimiz içinde çokça
yeri olan mobilite kavramının sonucunda
içerisinde saatlerimizi geçirdiğimiz
otomobillerimiz de bu durumun en iyi
örnekleri arasında yer alıyor. Hal böyle

olunca hızla gelişmekte olan otonom sürüş
teknolojileri modern insanın gelecekteki
en büyük yardımcılarından biri olma
misyonuyla günden güne hızlı bir şekilde
gelişiyor.
Geçtiğimiz dönemde sıkça duymaya
başladığımız ve otomotiv sektörü için

OTOMOTİV

benzersiz bir değişimi ifade eden otonom
sürüş teknolojileri, özellikle en üst
seviyelerinde sunduğu ‘sürücüsüz’ bir ulaşım
aracı olma özelliğiyle insanlık tarihi için
son derece heyecan verici ve benzersiz bir
yenilik olarak göze çarpıyor. İnsan faktörüne
ihtiyaç duymaksızın çevre şartlarını tam
anlamıyla analiz ederek seyahate imkan
verebilen ve aslında otomobillerin hızla
gelişmeye başladığı yirminci yüzyılın ilk
yarısında insanoğlunun kafasını kurcalamaya
başlayan bu teknoloji, o dönemin imkanları
ile gerçekleştirilemeyecek kadar komplike
olsa da bugün gelinen noktada radar, GPS,
odometri ve çeşitli bilgisayar sistemleri
sayesinde farklı seviyelerle hayata
geçirilebiliyor.

F

arklı seviyeler ile tanımlanan otonom
sürüşte her bir seviye, otomobilin
sürücüden ne oranda sorumluluk
devraldığını belirtmeye yarıyor. 0-5 arasında
tanımlanan bu seviyelerde 0. seviye,
hiç otomasyonun olmadığı, tamamen

sürücünün kontrolünde olan ve hiçbir sürüş
destek sisteminin yer almadığı durumları
belirtirken 5. seviye bunun tam tersini,
yani otomobilin bir insan desteğine ihtiyaç
duymadan ilerleyebildiği ‘tam otomasyon’
seviyesini ifade ediyor. Bu diğer yandan
konfor düzeyinin de yükselmesi olarak
düşünülebilir.
Konu konfor olduğunda son yıllarda öne
çıkan SUV modelleri, gittikçe sertleşen
bir mücadelenin de merkezlerinden biri.
Evlerin salonunu andıran geniş ve konforlu
iç mekanlarıyla çekici bir seyahat deneyimi
sunan Land Rover, BMW, MercedesBenz ve Audi’nin yanı sıra Rolls-Royce,
Jaguar ve Bentley gibi markaların da
kayıtsız kalamadığı bu segmentin bir başka
önemli oyuncuları da ABD’li markaların
modellerinden oluşuyor. Akla gelen ilk ve
en önemli modellerden biri olan, Lincoln
Motor Company’nin göz bebeği Navigator da
geçirdiği yenilikler ile 2022 yılında cezbedici
bir şekilde karşımızda olmayı planlıyor.
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M

arkanın ‘akıllı bir evrim’ olarak
nitelendirdiği değişim neticesinde
yeni Navigator, zengin deneyimler
sunmak için rafine işçilik, sezgisel teknoloji
ve güçlü performansı bir araya getiriyor.
Bunlarla birlikte artık standart olarak
sunmaya başlayacağı Lincoln ayrıca CoPilot360 2.0 sürücü yardımı teknolojisi,
markanın otonom sürüş teknolojileri
konusunda attığı önemli adımlardan da biri
oldu. Böylelikle Lincoln’ün dev SUV’si artık
birçok otomobilde standart olarak görmeye
alışık olduğumuz kör nokta izleme, otomatik
acil frenleme ve yaya algılama sistemlerine
ek olarak gelişmiş bir otonom teknolojisini
de beraberinde getirecek.
Sürücüsüne zahmetsiz bir seyahat
deneyimi sunma hedefiyle yola çıkan
Navigator, akıllı uyarlanabilir hız kontrolü
üzerine inşa edilmiş. Öyle ki gözler yoldan
ayırmadan Navigator’ı eller serbest olarak
çalıştırmaya olanak tanıyan tamamen yeni
ActiveGlide teknolojisi, otomobilin ana
pazarı olan Kuzey Amerika’daki yolların
100.000 milden fazlasını oluşturan Eller
Serbest Mavi Bölgeler adı verilen bölünmüş
otoyolların önceden belirlenmiş bölümleriyle
uyumluluk sağlıyor. Belirli eyaletler içinde
kullanılabilecek bu özellik, seyir halinde
iken otomobili olduğu kadar sürücüyü
de izleyebilecek şekilde tasarlanmış.
Sürüş yetkisi otomobile geçtiğinde
devreye giren ön panele konumlandırılmış
sensörler, sürücünün göz hareketleri ile baş
pozisyonunu anlık olarak kontrol ediyor ve
insan müdahalesi gereken anlarda sürücünün
hazır olup olmadığından emin oluyor.
Otomobilin deri ve ahşap hakimiyetindeki

iç mekanında göze çarpan yüksek
çözünürlüklü ekranlar yalnızca ön kısımda
değil, arkada seyahat eden yolcular için de
ayrı olarak konumlandırılmış. Sürücünün
göz hizasında yer alan 12 inçlik ekranın
yanı sıra orta konsolu kaplayan 13.2 inç
boyutunda yeni multimedya sistemini, arka
taraftaki 5.8 inçlik ekranlar tamamlıyor.
Bununla birlikte iç mekandaki seyahat
deneyimini artırmak için geliştirilmiş masaj
özellikli koltukların konforunu, otomobilin
adaptif süspansiyon sistemi ve otomobili
çevreleyen sensörleri yolu saniyede yaklaşık
500 kez ölçerek bir üst seviyeye çıkarmayı
başarıyor.

B

u iri cüsseli SUV’ye güç ise daha
önceden de bilinen 3.5 litrelik V6
motordan geliyor. Motor sağladığı
446 beygirlik güç 691 nm tork değerini yere
4x4 sistemi ile aktarıyor ve 10 ileri vitesli
otomatik şanzıman ile harmanlanıyor. Her ne
kadar motorun güç verileri bir önceki nesle
göre biraz azalmış olsa da yeni Navigator’ın
performans konusunda akıllarda soru işareti
bırakmayacağına şüphe yok.
2022 yılında yollarda olması planlanan
yeni Lincoln Navigator’dan da elde
edeceğimiz ipucu doğrultusunda görünen
o ki, otomobildeki herkesin yolcu olacağı
ve yolda geçirilecek zamanın tamamının
özgürce harcanabileceği otonom sürüşe sahip
otomobillerin gelişi çok yakın. Dolayısıyla
yapay zekanın gelişmesiyle birlikte otomotiv
sektöründe de günden güne çevremizi saran
bu yeni teknolojiler ‘yolculuk’ kavramını
çok ciddi manada değiştirecek ve ev
konforunda seyahat günlük hayatımızın bir
parçası olacak.

AJANDA

Ekim ayının
kültürel sanat notları

Moriyama – Tomatsu: Tokyo, Paris
Japonya’da savaş sonrası fotoğraf denildiğinde akla gelen ilk
isimlerden Daido Moriyama ve Shomei Tomatsu’nun Paris MEP’te
gerçekleşecek sergisi Moriyama – Tomatsu: Tokyo, aslen Moriyama
ve Tomatsu tarafından ortaklaşa tasarlanmış fakat Tomatsu’nun
2012’deki vefatıyla yaşamı boyunca gerçekleştirilememiştir. Sergi
Daido Moriyama’nın Fransa’daki çalışmalarının uzun yıllardan
sonra en geniş sunumu olacak. Hem Moriyama hem de Tomatsu’nun
eserlerine kapsamlı bir genel bakış sunan sergi, her iki sanatçının
da on yıllar boyunca Tokyo’yu keşfetmelerine ve Japonya’nın
başkentine olan ortak hayranlıklarını vurguluyor.
Sergiyi 24 Ekim’e kadar ziyaret edebilirsiniz.
https://www.mep-fr.org/event/daido-moriyama-shomei-tomatsu/
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Clouds, Ice, and Bounty: The Lee and Juliet Folger Fund Collection of SeventeenthCentury Dutch and Flemish Paintings, Washington DC
17. yüzyıl Hollanda ve Flaman kültürünün bir yansıması olan seçki, Lee and Juliet Folger
Fund’un son yirmi yılda koleksiyonuna dahil ettiği 25 çalışmayı bir araya getiriyor. Sergiye
ayrıca Lee ve Juliet Folger’in kişisel koleksiyonundan bir eser de dahil oluyor. Jacob van
Ruisdael ve Salomon van Ruysdael’in manzaraları, Jan van Goyen ve Adam van Breen’in
kış temalı eserleri, Thomas de Keyser ve Jan Miense Molenaer’in portreleri de yer alıyor.
Serginin küratörlüğünü ise Marjorie Wieseman üstleniyor. 17. yüzyılın Hollandalı ve
Flaman sanatçılarına ayrı bir ilginiz var ise sergiyi 17 Ekim itibarıyla National Gallery of Art
Washington D.C.’nin dijital platformunda ziyaret edebilirsiniz.
https://artsandculture.google.com/event/g11jrvlk50s

Hyper-linked, Sydney
Hareket kabiliyeti bakımından sanatın sanallaştığı günümüzün bir başka başlığı da dijital sanat.
Öyle ki teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim kurma şekillerimizin değişkenlik göstermesi
eserlerin de teması olabiliyor. Art Gallery of New South Wales’in online platformunda
yeni yıla kadar ziyaret edebileceğiniz seçki ise tam da bu noktada sosyal medya araçlarının
yaşamlarımızı şekillendirmede oynadığı rolünü ve iletişim kurma biçimlerimiz üzerindeki
etkisini inceliyor. Yedi Avustralyalı sanatçı tarafından şekillendirilen seçkide aynı zamanda
sosyal medyalardaki benliklerimizin paradoksal gerçeğe karşı oluşu da irdeleniyor.
https://www.artgallery.nsw.gov.au/whats-on/exhibitions/hyper-linked/
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Jan Dibbets - Constructions In The
Landscape 1967-1968, Otterlo
Amsterdam merkezli Hollandalı
kavramsal sanatçı Jan Dibbets’in
çalışmaları matematikten etkilenir
ve fotoğraf sanatıyla eşleşir.
1960’ların sonlarında gerçeklik
algısı ile mekan ve yapıların
tasvirleriyle oynar. Daha sonra ise
optiğin kavramsal değişkenleriyle
yanılsama ve gerçekliğin doğasını
irdeleyen paradoksal fotoğraflara
yönelir. 2 Ekim’den itibaren The
Kröller-Müller Museum’ın dijital
platformunda ziyaret edebileceğiniz
seçki, sanatçı ile müzenin ortak
noktasına değiniyor. Müzenin 2009
yılında müzayedede aldığı eserinden
yola çıkarak bir araya getiren sergi
sanatçının aynı döneme ait diğer
eserlerini de sunuyor.
https://artsandculture.google.com/event/g11nfzz4bpg

Poussin and the Dance, Londra
Klasisizm akımını benimseyen Fransız ressam Nicolas Poussin çalışmalarında ağırlıklı olarak
trajedi ve ölümü işler. Tercih ettiği temalara karşın kullandığı renk skalası ile tezatlık yakalayan
sanatçı aynı zamanda dans figürleriyle de çalışmalarına ritim katar. Öyle ki Poussin ve dans
etkileşimine adanan ilk sergi Poussin and the Dance, sanatçının dram ve şenlik zıtlığındaki flu
çizgisine odaklanıyor. Tanrıların ve ölümlülerin dünyasını yansıtan Poussin çalışmalarındaki
kaosa hareket halindeki figürlerin vahşi ve isyankar duruşları ile değiniyor. 9 Ekim tarihinden
itibaren The National Gallery’de ziyaret edebileceğiniz seçki ise sanatçının resim ve dans
çizimleri üzerinde çalıştığı antik heykelin yanı sıra ve fikirlerinin mermerden kağıda
geçişindeki yolculuğunu irdeliyor.
https://artsandculture.google.com/event/g11pwyt23cz
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Black Is Beautiful: The Photography
of Kwame Brathwaite, Detroit
Harlem ve Afrika kültürünü yansıtan çalışmaları ile
tanılan Kwame Brathwaite’in kırktan fazla büyük
ölçekli eseri, 8 Ekim tarihinden itibaren Detroit
Institute of Arts’ın çevrimiçi sergisindeki yerini
alıyor. Sanatçının siyahi kadın ve erkeklerin doğal
saç stillerine ve Afrika’dan ilham alan giysilere
yöneldiği çalışmaları 1960’ların en etkili kültürel
hareketlerinden biri olan “Black Is Beautiful”ın
gelişmesine de yardımcı oldu. Brathwaite ve ağabeyi
Elombe Brath’ın ortaklığındaki African Jazz Arts
Society and Studios (AJASS) ve The Grandassa
Models, beyaz güzellik standartlarına meydan okumak
için kurulmuş ve de siyahi kadınların var olduğu bir
mankenlik ajansıydı. Sergi ise Max Roach ve Abbey
Lincoln da dahil olmak üzere Harlem’in sanatsal ve
caz topluluğunun kamera arkası görüntüleri, stüdyo
portreleri, moda çalışmalarından oluşuyor.
https://artsandculture.google.com/event/g11nfzyhpb1

Jasper Johns: Mind/Mirror,
New York
Pop art ve neo-dada ile anılan çağdaş
sanatçı Jasper Johns’un kariyerine
adanmış en büyük retrospektif
Whitney ve the Philadelphia Museum
of Art iş birliğinden doğuyor.
Sanatçının en bilinen eserlerinin yanı
sıra daha az bilinen ve yakın tarihli
çalışmaları da sergilenecek. Johns’un
kişisel koleksiyonundan bazı seçkiler
ilk kez gösterimde olacak. Yaklaşık
500 eserin bir araya geldiği Jasper
Johns: Mind/Mirror’da tablolar,
heykeller, çizimler ve baskılar yer
alacak. Johns’un hala gelişmekte
olan kariyerinin birçok aşaması,
başyapıtları ve gizeminin yenilikçi
tarafına değinen sergiyi 13 Şubat’a
kadar Whitney Museum of Art’ın
web sitesi üzerinden ziyaret
edebilirsiniz.
https://artsandculture.google.com/event/g11n04kks2y
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Enerjisi olan tasarımlar

G

üneşin bulutların arasında
kaybolduğu zamanların
başlamasıyla evde geçirdiğimiz
vakitler de artmaya başlıyor. Sıcaklığın ve
ışınların yarattığı motivasyondaki yüksek
ritimler yerini, daha sakin olarak tasvir
edebileceğimiz atmosferlere bırakıyor.
En sevilen köşelerde geçirilen vakitlere
kuşkusuz bardaklar da eşlik ediyor. Ancak
havanın düşen sıcaklığını yumuşatan sıcak
içeceklerin bulunduğu yüzeydeki derece
iletişimi de bir hayli önemli. Zira üzerinde
bardak izi kalmış bir sehpanın görsel
olarak rahatsız edici tarafını tartışma gereği
duymuyoruz.

S

oho Home’un Mikonos’tan esinlenerek
tasarladığı dörtlü bardak altı seti,
fosilleşmiş ağaç kabuğu dokusunda.
Doğallığın olağan kusursuzluğunu zanaat
ile birleştiren tasarım bulunulduğu ortamın
enerjisini nötrleyecek potansiyelde. Zira
özellikle kapalı havaların üstümüzde yarattığı
negatif yükü yok etmenin yolu pekala
bulunduğumuz ortamlara dahil ettiğimiz
tasarımlardan geçebilir. Soho Home’un
bardak altı seti ise bir önceki cümlemize
verebileceğimiz referanslardan. Neticede
yaklaşık 4000 yıldan beri başta Çin olmak
üzere farklı lokasyonlarda da uygulanan Feng
Shui öğretisi yanılıyor olamaz değil mi?
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